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1. Polypleurum Schmidtianum Warming.

Paa øen Koh Chang i Siam, fandt Mag. sc. Joh.s Schmidt i Marts 1900 en

Podostemacé, den første som er funden i Siam. Den er, saa vidt jeg ser, en hidtil ube-

kendt Art, og den maa efter den hidtidige Systematik henføres til Podostemon Sect. Poly-

pleurum (Hook. et Bth. Gen. pi. III, 112) eller til Dicræa, som disse Forfattere forene med

Podostemon. Den afviger fra Podostemon og Dicræa ved at være monandrisk. Det samme

gør Trimens Podostemon metsgerioides , hvorfor han er betænkelig ved at henføre den til

Podostemon-Slægten ^). Podostemon metzgerioides bør af andre Grunde, f. Eks. fordi den

kun har to Frø m. m., utvivlsomt henføres til en egen Slægt, for hvilken Dr. John

Willi s har valgt Navnet i^arrøena (se Trimens Handbook of the Flora of Ceylon, V(1900),

Additions p. 386). Naar jeg nu her fører den nye siamesiske Art til en anden Slægt end

Podostemon eller Dicræa, paa en Maade til en ny Slægt, sker dette heller ikke, fordi den er

monandrisk, men fordi jeg anser det for naturligt at spalte de store Slægter Podostemon

og Dicræa i flere, hvorom jeg udtaler mig nærmere i sidste Afsnit. Hos Trimen saa vel

som i Hooker et Benthams »Genera Plantarum« er Z)«cm?a- Slægten forenet med Podostemon.

Dette kan være ganske naturligt, da den væsentligste Forskel, der hidtil er bleven fremhævet,

kun er den større eller mindre Dorsiventralitet i Blomsten, navnlig Ovariet og Kapselen.

Jeg antager, at man passende vil kunne begrænse Dicræa til at omfatte de Arter af Wed-

dells Dicræa (i De Cand. Prodr.), der have to Slags Rødder, af hvilke nogle ere lange,

trinde eller mere eller mindre flade og bladagtige samt frit bølgende i Vandet, og hvilke

bære de yderst smaa Skud, altsaa bl. a. Arterne D. dichotoma, stylosa, elongata og algi-

formis hos Weddell (p. 69— 79). Den nye siamesiske Arts Rødder ere derimod tiltrykte

til Underlaget og baandformede, men bære i øvrigt h'gnende Skud. Den stemmer deri

overens med Dicræa § Polypleurum hos Tulasne (Monogr. p. 118) eller Podostemon,

3. Polypleurum hos Hooker et Benlham, til hvilken Dicræa ell. Podostemon Wallichii Tul.

') Trimen udtaler sig saaledes i «Handboolt of the Flora of Ceylon«, III, p. 419 om Podostemon metz-

gerioides Trim., n. sp. (afbildet Tab. 76): »This should perhaps form a distinct genus, differing from

Podostemon in its solitary stanien. If so, it may take the name Mavælia from the name, Maha-

wéli, of the river where it and all our species of the family are found. The Brazilian genera

Oserya and Devillea are also monandrous, but quite unlike this in vegetative organs«.
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henføres. Jeg foreslaar at ophøje denne Underslægt, Pohjpleurum, til en selvstændig Slægt,

der særligt karakteriseres ved dens vegetative Deles Morfologi (se forøvrigt sidste Afsnit

af denne Afhandling).

Polypleurum Srhmidtianum fandtes paa Øen Koh Chang paa to smaa, vidt ad-

skilte Lokaliteter, nemlig dels ved Østkysten i sterile Eksemplarer i et Vandfald 700' over

Havet, dels ved Sydenden i et Vandfald 500' over Havet, blomstrende og frugtsæltende.

Forskellen mellem de to Lokaliteter syntes kun at bero paa Vandstandens Højde, idet de

sterile Eksemplarer (Fig. 1) vare helt skjulte af c. 2—3 Cm. Vand, medens de blomstrende

kun vare dækkede af faa Millimeter Vand. Mag. Schmidt er forbauset over, at Arten

kun fandtes paa disse to smaa Lokaliteter af faa Kvadratmetres Udstrækning, skønt Øen

Fig. 1. Polypleurum Schmidtianum Warmg.

Sterile Eksemplarer (l'/a Gang forst).

er rig paa Vandfald og han havde sin Opmærksomhed specielt henvendt paa disse og deres

Plantevækst.

Rødderne ere flade, baandformede (omtr. 2—4 (—6) Mm. brede); de krybe hen

over Klipperne, nøje tiltrykte til og fasthæftede til dem; Fasthæftningsfladerne paa Under-

siden ere brune, og optræde oftest pletvis over større eller mindre Strækninger. De ere

uregelmæssigt grenede, nærmest alternerende med opstigende Udvikling af Grenene; under-

tiden faa de et (falsk) dikotomisk Præg. Enderne ere afrundede og have tydeligt nok altid

el mørkt, smaacellet Væv (Fig. 2). Rodhætte har jeg ikke fundet, men der synes dog

undertiden paa Hættens Plads at være Celledele, der afstødes (Fig. 2 A ved v).

Rødderne ere mørkt grønne. Gennem dem ses ved svag Forstørrelse løbende en

tynd Ledningsstræng, lig en enkelt Nerve, der afgiver Grene til Siderne og til hvert Skud

(Fig. 2 A, (7, I), E, F). De sterile Rødder ere bredere end de fertile, men disse ere vist-

nok ofte beskadigede, nemlig i Kanterne afslidte af Vandstrømmene.
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Siderødderne vise iicke Spor af at opstaa endogent; en Rod, der er i Gren-

dannelse, viser ganske enkelt en Udbugtning af sit Legeme, som om det var et exo-

gent Skud (Fig. 2 A, E). (Anatomien agter jeg at meddele ved en senere Lejlighed.)

Skuddene ere endogene og udspringe paa Oversiden af Rødderne mellem Midt-

linien og Randen, oftest nærmest hen mod denne (Fig. 2) eller maaske endog paa denne selv

(Fig. 3). De ere yderst ubetydelige og hæve sig, saa længe de ere vegetative, næppe op

over Rodens Overflade med deres Akser (Fig. 1, 2).

De have kun faa (3—4—5) Løvblade. Paa de alleryngste Skud ses Rladene endnu

dækkede af Rodens Væv (Fig. 2 ^) ;
derpaa gennembrydes Overfladen, og Bladspidserne titte

frem, en efter en. Det 2det Blad i et Skud staar nærmere Rodspidsen end det 1ste eller

Fig. 2. Polypleurum Schmidtianum Waimg. (^/i).

Rødder som grene sig ; Skud ere i Færd med at udviicle sig. I A eve Blade af to Skud i Færd med at bryde

frem gennem Rodens Overflade, medens de to yngste Skud endnu ere helt indelukkede, v—v ere to Vækst-

punkter. — B viser Stillingen af Bladene paa et Skud; de ere numererede efter deres Alder. — C; en lille

Rod er i Udvikling til venstre. — i); et Skud bryder frem; dets 1ste Blad er krummet lidt fremad. —
E\ Hovedroden har til venstre dannet et nyt Vækstpunkt; denne Siderod har endnu ikke dannet Skud, hvor-

imod Hovedroden har 3 saadanne. — F; viser Bladstillingen. — (E. W.)

tillige noget nærmere ind mod Midtlinien (Fig. 2 iJ, F; se Tallene). Det 3die Blad vender

i Almindelighed indad mod Rodens Midtlinie, men Afvigelser herfra synes forekomne.

Løvbladene paa de sterile Skud ere liniedannede , eller en Smule bredere ud

mod Spidsen, butte eller afrundede (Fig. 1, 2, 3). Længden er indtil 6 Mm., Bredden

0,2—0,5 Mm. Paa de sterile Eksemplarer vare Løvbladene stive, paa de fertile slappe.

Jeg kan ikke afgøre, om der er Skud, som altid forblive sterile , eller om de ikke

alle til sidst naa til Blomstring. Det sidste er sandsynligst, hvis de ydre Kaar blive

gunstige.

De blomstrende Skud have i Regelen forneden Rester af Løvblade, og Blom-
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sten omfattes af to Blade, hvis Foddele ere skedeformel udvidede (Fig. 3, 4, 5 A). Ofte ere

ogsaa disse Blades Plader forsvundne, og tilbage ere kun de noget baadformede Foddele,

som slutte om Kapselstilken eller Blomsten (Fig. 6 A).

Enkelte Skud viste sig grenede, og Greningen synes da at foregaa paa samme

Maade som hos Podostemon o. a. Slægter: Aksen af I. Orden i Fig. 4 A—B ender med Blomst

og har neden for de to omfattende (florale) Løvblade (3—4) et dithecisk Blad, der i sin ydre

Kant støtter et Side-Skud; i det tegnede Eksemplar har dette kun to Blade, nemlig

de to florale n—b.

Fig. 3. Polypleurum Schmidtianum Warmg.

En Rod, hvis 6 ældste Skud have Blomsterknopper. (Omtr. 6V2 G. forst.) (£. W.)

Blomsten har i Knop den sædvanlige ellipsoidiske Form iFig. 5^) og er om-

given af et nerveløst Hylster, som er dannet af 2—3 Lag Celler (Fig. 5 Å'). Hylsteret

sprænges uregelmæssigt i Spidsen og bliver siddende ved Stilkens Grund mellem de to

florale Løvblade (Fig. 6 A). — Blomsten ligger opret i Knoppen. Deus nederste Stængeldel

strækkes, saa at den selv og senere Kapselen er hævel op paa en (i— 7 Mm. lang Stilk.

Der er kun 1 Sløvdrager, hvis Knap har den sædvanlige Form og Opspringningsmaade

(Fig. 4 C; 5 C); Sløvknaprummene ere indbyrdes omtrent parallele ; de yderste rage lidl

længere ned end de mellemste (Fig. 5 C). Stovdrageren er som sædvanlig i Knoppen trykkel
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ind mod Ovariet, men den er for kort til at kunne ligge hen over dette. 1 den afblomstrede

Blomst er Støvtraaden omtrent af Ovariets Længde (Fig.hG; 6 A). Ved hver Side af Støv-

traadens Grund sidder et liniedannet, jævnt tilspidset Perigonskæl ; undertiden har dette

foroven en sidestillet Tand eller er tvedelt (Fig. 5 C). De ere i Knoppen af Støvdragerens

Længde (Fig. 5 5, C), i den afblomstrede Blomst noget kortere end Støvtraaden, men læn-

gere end Ovariets halve Længde. Støvkornene ere forenede to og to (Fig. 5 B).

Ovariet er elUpsoidisk og glat; Opspringningslinien deler det i to lige store Dele

(Fig. 5 G). Griflerne ere ret lange (omtr. V2--V3 af Ovariet), jævnt tilspidsede, oftest 2, men

3 ere ogsaa iagttagne (Fig. 4 C, D; Fig. 5, F, G, H; Fig. 6 Ovariet er torummet med

lige store Rum (Fig. 6 B). Væggens Bygning er som sædvanlig med Hensyn til de to inderste

Lag (Fig. 6 C, D). Der er 3 Rygstrenge

paa hver Klap og ved hver Opspringnings-

søm en svagere Dobbeltstreng (Fig. 6

B, D). Æggene ere som sædvanhg.

De brune Frugter ragede op

over det lave Vand, men ingen var mo-

den. Formen var som Ovariets. Der

kan ikke næres Tvivl om, at Klapperne

ere lige store, og at de ville være rib-

bede af de omtalte 6 -|- 2 Strenge, hvor-

efter Arten snarere vilde være en Dicræa

end en Podostemon.

Denne Art kommer i Habitus m. m.

nærmest til Farmeria metsgerioides (Tri-

men) Willis, og slutter sig desuden til

Dicræa Wallichii, m. fl. Den maa hos

Weddell henføres til i)/cy«?rt-Arterne med «Caulis frondiformisi> (De Cand. Prodr. p. 70),

d. e. en løvlignende, til Klipperne fasthæftet Rod. Desværre kender jeg ikke de tre der

nævnte Arter nøje, D. Wallichii kun i slette, tørre Eksemplarer, de andre kun af Be-

skrivelsen.

2. Gladopus Nymani Hj. Møller.

I 1899 publicerede Hjalmar Møller i Lund en Afhandling: «Cladopus Nymani

n. gen., n. sp., eine Podostemacée aus Java" (Annales du Jardin botanique de Buitenzorg,

2. Ser., I, pag. 115— 132), med 4 Tavler. Heri beskrives en formentlig ny Slægt, som

han har fundet paa Java. Ved hans Velvillie har jeg modtaget spritlagt Materiale af denne

Fig. 4. Polypleurum Schmidfimium Warmg.

A ("/i) ; et blomstrende Skud fra Undersiden, og B, samme
fra Oversiden. Bladene ere mærkede i Aldersfølge, 1—
2 - 3—4 paa Hovedskuddet, a—b paa Sideskuddet, der ud-

springer fra den ydre Kant af det ditheciske Blad 2. —
C, D; Blomst og Blomsterdele af den ældste Knop i A

CV.). - (E. W.)
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interessante Plante, og iaar har jeg ligeledes faaet den tilsendt i Sprit fra Mag. sc. Hjal-

mar Jensen, Assistent ved den botaniske Forsøgsstation paa Java, der har samlet den

6. April 1901 ved Tjikandé paa Java.

Fig. 5. Polypleurum Schmidtianum Warmg.

A- en Knop mellem Skuddets to sidste, nu noget ødelagte Blade ('/,). - B, C, D, E, F; Blomsterdele af

den. - 6^, H, I; Dele af en afblomstret Blomst; I er Enden af en Griffel. (G er c. "/i; I c.
—

K; Tværsnit gennem et Hylster. [E. W.)

Fig. 6. Polypleurum Schmidtianum Warmg.

A C/l); Sl.Ykkc af en Hod med to Skud /hvis Blade ere odelagte, og hvis Blomster ere afblomstrede. —

B (2"/,); Tværsnil gennem Ovariet; Væggens Lag ere antydede, de næstinderste ved radierende Streger. —
C; Huden [ei] og det na^stinderste Lag (.w) af Fruglvæggens Inderside. - D: Tværsnit af Frugtvæggen;

Hudens Indervæg er som sædvanlig stærkt fortvkkcl udadtil; del næstinderste Lag Celler har ligeledes en

meget tyk Ydervæg. {C, D: — (E. IV.)
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I Anledning af Polypleurum Schmidtianum tog jeg denne Art for til nærmere

Betragtning
,

og tillige førtes jeg til nærmere at studere en anden , fra Indien stammende

Art, af hvilken jeg har faaet tørret Materiale. Denne Undersøgelse har ført mig til en lidt

anden Opfattelse end den , som jeg oprindelig havde om Slægten Cladopus
,
og har givet

mig et nyt Eksempel paa, hvor vanskelig og næsten kunstig Siægtsafgrænsningen er inden

for Podostemaceernes Familie.

Cladopus Nymani ligner Polypleurum Schmidtianum i høj Grad, hvad det vegeta-

tive System angaar. Ligesom hos denne ere Rødderne liniedannede
,

flade, grønne, og

nøje fasthæftede til Klippen med deres Underflade. De synes at grene sig ret regel-

mæssigt, idet de skiftevis udsende Grene til Siderne, og Skuddene udspringe paa samme

Maade fra Randen af Rødderne eller lidt inden for denne paa Oversiden. \ een Henseende

findes der en Afvigelse fra P. Schmidtianum, 1 det Rodgrenene ere endogene, hvis det da

overhovedet er£ rigtigt, hvad Møller angiver, naar han siger (1. c. pag. 116): "Die Wur-

Flg. 7. Cladopus Nymani Hj. Møller. (Forstørret.)

zelverzweigung entsteht endogen, vom Centralcylinder aus. Die junge Verzweigung-^scheint

seitlich von der alten hervorzubrecheuD. Desværre gives intet Billede heraf, og jeg har

ikke Materiale til at kontrollere Sagen, men jeg tvivler paa, at det er rigtigt, og tørt

Materiale taler for, at Siderødderne dannes eksogent.

De assimilerende Skuds første Blade ere liniedannede og enkelte som P.

Schmidtianums Løvblade, men der dannes mange flere af dem end paa dennes Skud, de

staa i mange Rækker, og paa "die gut entwickelten Sprosse d (Møller 1. c. p. 122) fremkomme

til sidst Blade af en hel anden Slags, nemlig brede, skælformede
,
haandfligede, hvilke slet

ikke synes at findes hos P. Schmidtianum (Fig. 7, 9).

Blomsten ligner Polypleurum Schmidtianums i følgende Punkter:

1. Den har kun een Støvdrager. I Støvknappen er der ingen Afvigelse fra det

hos denne forekommende og fra det hos Podostemaceerne almindelige. Møllers Frem-

stilling og navnlig Figurer ere ikke heldige. Han siger (S. 125): »Die Antherenhålften

sitzen weit auseinander, durch ein kraftig entwickeltes Konnektiv getrennt . . . Man konnte

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og matliem. Afd. XI. I. 2
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geneigt sein zu glauben, dass es sich hier um zwei Staubblåtter handelt .... Die beiden

Antherenhålften sind nach Innen gerichtet und sitzen nicht ganz parallel, sondern an der

Basis etwas mehr von einander entfernt. Sie sind am Riicken gewolbt, vorne zugeplattet,

. . . . nach den Enden hin bald zugespitzt«. Denne Beskrivelse og de tilsvarende Figurer

5— 6, Tav. XV, passe slet til de faktiske Forhold, sora jeg har fremstillet i Fig. 8. Hr.

Hj. Møller maa have anvendt Tryk paa Støvknappen, hvorved de to Knapper ere blevne

pressede unaturligt stærkt ud fra hinanden
;

Fig. 8 E og F vise en Støvknap med naturlig

Form, tagen af en Knop; Fig. 8 og F^ den samme Støvknap under Tryk set fra For-

siden og fra Bagsiden; disse Figurer ligne unægteligt Møllers en hel Del, men ere altsaa

unaturlige.

Fig. 8. Cladopus Nymani Hj. Møller.

A—E; en Blomsterknop og dens enkelte Dele; A, Knoppen omsluttet af Hxlsteret (^li). — B, C; Støvvej og

Androeceum fra forskellig Side {'Vi). — D; Griflerne. — E; Androeceet og Perigonskællene. — F, og

F^; et Androeceum af en anden Blomst; F set fra Indersiden; F'^ og F^ under Tryk, sete fra Inder- og

fra Ydersiden. — G; Pollen (""/i). — H; Fibrøse Cellelag i Anthervæggen ("»/i). — [E. TF.)

2. Ved Grunden af Støvtraaden sidde to smaa, liniedannede Perigonskæl. Møller

skriver: «Perigonblåtter fehlen. Sogar die kleine Schuppe fehlt, welche bei den am raci-

sten reducierten von den Podosteraaceen .... an der Stelle sitzt, wo das Filament inse-

riert". Han maa have overset disse, ganske vist meget ubetydelige Legemer (Fig. 8l. der

vist næppe mangle hos nogen ægte Podostemacé.

3. Støvkornene hænge sammen to og to. Møller angiver, at Skulptur maugler,

men "vielleicht sehen sie hie und da ein wenig kornig aus", hvad hans Figur 9, Tav. XV. dog

ikke viser. Jeg har meget tydeligt set en svag Korn-Skulptur paa i alt Fald de Dele af

Kornet, der ere Ijernede fra de frie Ender (Fig. 8 G].

4. Selvbestøvning linder Sted (M«ller pag. 126). Efter at Blomsten er brudt
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gennem Hylsteret, er Støvknappen i nær Berøring med Griflerne, som ere bøjede hen mod

den, ligesom denne er bøjet hen mod dem (Fig. 8 C).

5. Støvvejen er hos begge totallig (bortset fra de sjældne Tilfælde af 3-Tal hos

P. Schmidtianum); Griflerne ere frie til Grunden, udelte, og Æghuset er delt i to kun

noget ulige store Rum. Æggene ere talrige (Fig. 9 A, G).

Væsentlige Afvigelser mellem de to Arter ere følgende:

1. Blomsterstilken eller snarere Blomsterbunden hos Cladopus er foroven en lille

Smule krummet der, hvor Støvdrageren udspringer (Fig. 9 A) ; der fremkommer herved en

Fig. 9. Cladopus Nymani Hj. Møller,

A\ Længdesnit gennem Blomsten ('^/i). — B\ Ei Skud med ung Blomst ('/i). — C; Skud med ung Frug^

C II). — D; Moden Frugt ('/i). - E; Blade af et blomstrende Skud. — J^; afblomstret Blomst Ch). —
G; Tværsnit af Frugtknuden. — K; Tværsnit af en Del af Kapselvæggen — (E. W.)

Tilnærmelse til det hos flere afrikanske Podostemaceer [Sphaerothijlax, Leiothylax; se min

Afhandling IV og V) iagttagne Forhold; men Krumningen er ikke nær saa stærk som hos

disse, og vist heller ikke saa stærk som Møller afbilder den Tav. XV, Fig. 1. Men i

alle Fald er dette et ganske mærkeligt Træk, som jeg ikke kender hos nogen anden asia-

tisk eller amerikansk Podostemacé
,
og som heller ikke flndes hos P. Schmidtianum (se

f. Eks. Fig. h B, G
;

Fig. 6).

2. En anden meget væ-sentlig Afvigelse er Kapselvæggens Bygning, idet der ikke

er Spor af Strenge eller Ribber. Den ligner i dette Punkt ganske den amerikanske

Mniopsis og den afrikanske Leiothylax (se min ote Afhandling).

2'
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Møllers Beskrivelse er mig ikke helt forstaaelig. Han siger S. 127: "Bie in-

nerste Zellschicht der Kapselwand besteht aus langgeslreckten Zellen mit dicken åussersD

und inneren Wånden, wåhrend die Zwischenwånde ziemlicli diinn sind«. Dette er ganske

rigtigt, og Cellerne ere — som hos alle andre ægte Podostemaceer — horisontalt lang-

strakte (Frugten tænkt lodret), hvilket han nævner senere; se Fig. 9 B. Hans følgende Ud-

tryk: "Wenn die Kapsel alter wird (Taf. XV, Fig. 19), bilden sich in jeder Zelle eine

Menge Bånder, die nach allen Richtungen dieselbe durchkreuzen , und nur ein kleines

Luraen iibrig lassen«, forstaar jeg derimod ikke; jeg har ikke set dette. Han. burde her

vel snarest have henvist til Fig. 18 , der viser noget saadant som det omtalte, men etter

Figurforklaringen mærkværdigt nok er "Querschnitt der Kapselwand von einer jungen

Kapsel".

Det derpaa følgende Lag krydses som sædvanligt med det først nævnte, og er som

afbildet Fig. 9 H i Bygning ganske, som dette Lag ellers plejer at være. Derefter følger,

som Møller beskriver det, et Bælte af Sklerenkym, og saa først følge tyndvæggede, paren-

kymatiske Celler (Fig. 9 H).

3. Om der er Forskel med Hensyn til Kapselklappernes Affalden ved jeg ikke,

da jeg ikke har set moden Kapsel af P. Schmidtianum, men rimehgvis er der ret stor Forskel,

da Cladojms's ene Klap falder af, medens den anden bliver siddende (Fig. 9, C B).

De øvrige Forskelligheder betragter jeg som mindre væsentlige.

At de to Arter bør henføres til to forskellige Slægter, anser jeg for utvivlsomt;

Kapselvæggens Bygning er i saa Henseende afgørende. Mindre Betydning bør der vist

tildeles Blomsteraksens Krumning. Men de staa som mærkelige Eksempler paa, at samme

Habitus og vegetative System optræder i forskellige Slægter.

Et andet Spørgsmaal er, om Cladopus virkelig bør betragtes som eu ny Slægt.

Jeg har i denne Henseende rettet min Opmærksomhed paa de andre Podostemaceer med

glat (ribbeløs) Kapsel, og navnlig paa en indisk Art, som af Griffith i Hookers Herbar.

er kaldt Podostemon ecostatum, af Tulasne Mniopsis Hookeriana , henført til en egen

llnderslægt: Griffithella, «species frondiformis
,
stigmatibus simplicibus», i ^Modsætning til

Eumniopsis, "Species caulescentes
,

stigmatibus pluri-partitis s. sectis« (IMonographia,

p. 147 og 143).

Af Weddell henføres denne Art i De Cand. Prodromus, p. 74. til Podostemon g 2,

Griffithella ("Caulis frondiformis, incumbens. etc.»). Han lægger Hovedvægten paa, at Grif-

lerne ere udelte som hos Podostemon, men lægger ingen Vægt paa, at Kapselen er «ow-

nino lævisn, og henfører endog til samme Sektion, Griffithella, en anden Art. Podostemon

Johnsonis, hvis Kapsel er (dæviuscula s. costis 8 latissimis subconlluentiluis percursa'>,

altsaa utvivlsomt forsynet med Ribber saaledes som Arterne af Slægten Podostemon.

Før Dr. Wi II is's Bearbejdelse af denne og de andre indiske Podostemaceer fore-
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ligger, er det ret vanskeligt at dømme om, hvor nær disse Planter staa hinanden. Jeg har

midlertidigt søgt at 'orientere mig ved Hjælp af det tørre Materiale og anfører i det føl-

gende mine Iagttagelser.

8. Griffithella Hookenana (Tul.) Warmg. og Oriffitliella Willisiana Warmg.

Tulasnes Beskrivelse af hans Mniopsis Hookeriana (om Henførelse til Slægten

Griffithella se sidste Afsnit i denne Afhandling) lyder (Monogr. p. 148) saaledes: 'iRhizoma

crassum frondiforme et repandum , varie extenditur et ambitu sinuato circumscribitur

;

. . . . denique in ambitu solo (tenuato) gemmas floriferas distichas exserit quæ sinubus

latis sed interdum vix indicatis discriminanturi) ; uFolia (4—6) quibus gemmæ illæ singu-

latim constituuntur ovato-oblonga . . . ., basi lata sedent et distiche æquitant . . .

« Fleres solitarie e singulis gemmis exeunt, erecti .... Capsula matura subsphaerica . . . .,

prorsus levis est . . .
. ; valva altera cum placenta marcida septigera seminibusque statim

labitur, altera pauUo major consistit." — «Recedit a Mniopsi stigmatibus integris et elon-

gatis; habitu autem fructiis levis cum formae tum dehiscentiae obliquæ ratione, aptiiis inter

Mniopses quam inter Podostemones militare mihi videtur; genus alterum alteri media

conjungit."

Efter denne Beskrivelse og Tulasnes Figurer (PI. VHI
,

Fig. V) ere de vegetative

Organer deri lig Cladojms's, at de ere flade, til Underlaget fæstede Rødder; men Skuddene

ere forskellige, idet Griffithella s have toradede Blade, og i Blomsterne er der to Støv-

dragere. Medens der altsaa heri er en , som mig synes ikke stor
,
Afvigelse , er der stor

Overensstemmelse i Frugten, der jo er ganske som hos Mniopsis og som hos Cladopus,

men meget forskellig i Vægbygning fra Frugten hos Podostemon, Dicræa o. a. , hvis der

virkelig ingen Ribber eller Sklerenkymstrenge findes i den. Tilbage staar det Forhold,

at Blomsten er en Smule nedad bøjet. Hvor stor Vægt, der herpaa skal lægges, er mig

ikke klart, men mig synes ikke, at der kunde være meget til Hinder for, at henføre Clado-

pus til samme Slægt som Griffithella Hookeriana. Indtil videre vil jeg dog beholde den

som selvstændig Slægt, karakteriseret ved de mangeradede skælformede Blade, den enlige

Støvdrager og den svage Bøjning af Blomsterbunden.

Til Griffithella bør imidlertid utvivlsomt efterfølgende henføres.

Griffithella Willisiaua Warmg. I Herbarium Boissier findes en Podoste-

macé med Etikette: "868. Dr. Ritchie. India. Below . . ? . . on rocks overflowed in

season on the Kala Nuddi. Dec. 1852." Denne Podostemacé synes at maatte henføres

nærmest til Griffithella Hookeriana, men da der er nogle Afvigelser, giver jeg hosstaaende

nogle Billeder og en Beskrivelse af den.
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Arten har et bredt, bladagtigt, thalløst Legeme, der synes at være tæt tiltrykt til

Underlaget, og utvivlsomt er en Kod. I Randen er den noget bølget-lappet, og Over-

fladen er jævn (Fig. 10 A, B). De foreliggende Stykker ere omtrent 1— 1 V2 Cm. lange

og brede.

Skuddene sidde alene lige i Randen. De have omtrent 6, toradet stillede Rlade,

som fra en bred, omfattende Grund løbe ud i en lang, næsten traaddannet Spids, som jeg

en enkelt Gang har set delt (Fig. 10^). Bladene ere indtil 5—8 Mm. lange. Skuddene

Fig. 10. Griffifhella Willisiana Warming.

A; en Plaiile i Vi Størr.; A', A\ A\ A* ; Dele af den i A synlige Knop (G'/s G. forst.). — B; en Plante

med Blomst og ung Frugt (Vi). — C; en udsprungen Blomst (6V2 G. forst.); den ene Støvknap mangler. —
D; Tværsnit af Frugtvæggen (''"/i). — E\ en ung Frugt (6V2 Gg. forst). — F; Frugtvæggens to inderste

Lag i Længdebillede (hi, det horisontale indre Hudlag; suh. ep., det subepidermale). — (E. W.)

ere enblomstrede. Spatha er tragtformet, nemlig fra en lang og snæver Basis, der slutter

tæt om Stilken, jævnt tragtformet udvidet i en i spidse Flige delt Krave (Fig. 10 C, E\.

Blomsten er ret i Knoppen (Fig. 10 C). Perigonbladene ere liuiedannede, 2— 2V2

Mm. lange, og saa lange næsten som Androeceet og Pistillen. Der er to Støvdragere, sid-

dende paa et ret langt Andropodium (Fig. 10 A^, C); det hele Androeceum er omtrent

2V-2 Mm. langt. Mellem Støvdragerne fandtes intet Skæl (Fig. .-i^). Frugtknuden er 2 Mm. lang.

Kapselen er kugleformet-ellipsoidisk, brun, ganske glat: dens Væg har ikke Spor

af Ribber, men efter de sædvanlige to inderste Lag, af hvilke det inderste har vandrette,

det næstinderste lodrette Celler, følge omtrent 2—3 Lag Sklerenkymceller
,
og efter dem
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2—3 Lag meget tyndvæggede Parenkymceller , der danne det yderste Lag i Kapselvæggen

(Fig. 10 F). Den mindre Klap falder af, den større bliver tilbage paa Enden af Kapsel-

stilken og er næsten 2 Mm. lang (Fig. 10 E). Stilken er 4— 5 Mm.

Dr. Pearson ved Kew Herbarium (hvilket jeg har bedt om Oplysninger angaaende

Pod. Hookerianum) har om denne Art meddelt mig følgende: »Ritchie no. 863 is allied

Xo Podostemon Hookerianum Wedd., of which we have a type specimen, but differs in

having a loose, funnel-shaped , and irregularly ruptured spathella round the fruitstalk,

instead of the tubular bilabiate one of Weddell's species. The latter moreover seems al-

ways to have its persistent capsule-valve oblate after dehiscence, instead of ovoid as in

Ritchie's specimens. There is an excellent type figure of the type specimen in Tulasne's

Monograph. PI. VIII, t. V. flg. I— 4, in which these points are shown. The apparent dimor-

phisme of the leaves is also indicated."

Jeg maa derefter anse den for en ny Art og tillader mig at benævne den efter

Dr. Willis paa Ceylon.

4. Polypleurum aeuminatum (Wedd.) Warmg.

Cladopus Nymani har endnu en Ejendommelighed, ved hvilken den afviger f. Eks.

baade fra Polypleurum Schmidtianum og fra Dicræa-Arlerne , saa vel som de nævnte

Griffithellaer, saa vidt jeg kan se, nemlig den, at der som Regel udspringer en Rod lige

under hvert Skud. Hj. Møller udtrykker dette saaledes (1. c. S. 121): «Gew6hnlich ent-

stehen diese assimilierenden Sprosse wie die floralen in dem Winkel einer Wurzelverzwei-

gung. Ausnahmen von dieser Regel flndet man selten.» Hertil svarer hans Fig. 2,

Tavle XII.

Denne Ejendommelighed genfmdes hos den ovennævnte Art, Podostemon acumi-

natus, af hvilken jeg i sin Tid har modtaget (ubestemt) Materiale fra Kew. Jeg har be-

stemt det efter Hookers Flora of British India, vol. 6, p. 66.

Planten er afbildet i Fig. 11; dennes Fig. 1 viser tydeligt, at Rødderne grene sig

stærkt og have regelmæssigt alternerende Grene dannede racemøst i opstigende Følge,

samt endvidere, at der i Vinkelen af hver Rod, r, udspringer et Skud, saa at Skuddet saa

at sige hviler paa Roden eller sidder i dens Aksel paa samme Maade som en Akselknop

i et Bladhjørne. Fig. 11, 2A viser en anden Plante, hos hvilken det ikke synes i den

Grad at være Regelen, idet nogle Knopper ikke have en saadan Rod under sig, med mindre

den er brudt af, hvilket ganske vist ikke er urimeligt. Fig. 1
1 , 5, viser endelig, at Gre-

ningen af Roden kan blive dikotomisk. Weddell skriver i De Cand. Prodr. p. 75 om Arten:

»laciniæ frondis sulfulcro incumbentes, .... breviter furcatæ v. parce et irregulariter sub-
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dichotomæ, utrinque grosse et obtuse dentatæ". Hans "frons« er naturligvis »radix", og

de nsuffulcrai) , hvorom der er Tale, tyder jeg netop som disse, under Skuddene ud-

gaaende Rødder.

At Skuddene ere endogene kunde her tydeligt ses ikke blot deraf, at hvert Skud

ved sin Grund har et ringformet Ar, der antyder Brudstedet paa Moderroden, men enkelte

ganske unge Skud viste tydeligt, at de udsprang i det Indre, f. Eks. 2B, Fig. 11, hvor et

Skuds to første Blade tydeligt komme fra et i Rodens Indre, i en Gaffelgrening liggende

Vækstpunkt. At Rodgrenene selv derimod ere eksogene, antager jeg for sikkert; intet Sted

har der lige saa lidt som her i 2B, Fig. 11 , vist sig nogen Antydning af nogen endogen

Oprindelse.

Skuddene have omtrent 6, i to Rækker stillede, liniedannede Blade (Fig. 11,3;

Fig. 11. Polypleuriim acuminatum (Weddell) Warmg.

Tre Planter i c. 2V2 Gangs Forstørrelse; 2B er det i ,2A med r' mærkede Rodparti, stærkere forstørret.

r, Rodgrene.

Fig. 12, 5A, 2A), hvis Endepartier afkastes. Heri ligner den altsaa Polypleurum Schmidt-

iunutn
,

Griffithella Hookeriana og i)«crcea-Arterne , men afviger fra Cladopus. 1 øvrigt

er den en god Fodostenion, som Analyserne Fig. 12 ville vise: Blomsten er fuldstændig

ret i Knoppen; Støvdragerne ere to, fæstede paa et Andropodium, der i dette Tilfælde er

meget langt, i Forhold til Støvtraadene , samt fladt og bredt. Noget Skæl mellem de to

Støvdragere har jeg ikke fundet. Perigonskællene ere meget lange; udad mod den ovre

Ende Jævnt bredere (Fig. 12, 5E}; de have en lignende gilterformet Gennembrydning, som

jeg tidligere har omtalt, f. Eks. hos Podosfemon CerafopJii/llum , men den er ikke stærk,

er reduceret til Dannelsen af smaa Intercellulærrum hist og her mellem Overfladens Celler

(l'ig. 12.(1). Den har 6 Ribber og ved Opspringningssommene to Dobbeltribber i Kapselen

(Fig. 12,7) med sædvanlig Bygning af Væggen (Fig. 12.8 er Tva^r.^nit af en meget ung Væg).

Del øvrige IVemgaar af Figurerne.
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Det er dog værd at bemærke, at dens Spathella er spaltet paa den ene Side (Fig. 12 A),

saa at den faar noget af den samme Baadform, som findes hos Fodostemon olivaceus,

hvorfor Weddell (1. c. p. 75) ogsaa henfører den til samme Underslægt, Zeylanidium Weddell

eller Hydrohryum Tul. Om der skal lægges saa stor Vægt paa denne ejendommelige

Spathaform, at den bør betragtes som et væsentligt Slægtsmærke, kan jeg endnu ikke afgøre.

Fig. 12. Polypleimirn acuminatutn (Wedd.) Warmg.

A; et Skud med den Rod (r— >•'), ved hvilken det sidder; r' er formentlig en Rodgren paa r; sp, Hylsteret;

1, Blomsten Cli). — 2A; et Skud, hvis Blomsterknop endnu er indesluttet mellem Bladene; 1, 3, 3, 4, 5

ere dets Løvblade Cli); 2B er øverste Del af samme Skud (med Bladene 5, 4, 5) set fra den modsatte Side

og stærkere forstørret; fl, Blomsterknoppen. — 3; et Skud hvis øverste Løvbladdele ere affaldne; sp, Hylsteret;

Arrene ere faldne af. — å; Støvkorn (""/i). — 5A; et Skud med Blomsterknop CU); 5B, Blomsterknoppen;

o C, 5D, 5ÆJ og 5F, Dele af samme. — 6; et Stykke af et Perigonblad. — 7; Tværsnit gennem Ovarium. —
8; Tværsnit gennem Væggen af Ovariet (''"/i). — {E. W.)

5. Sphærothylax Warmingiana Grilg, n. sp.

Fra Dr. Gilg ved Berliner Museet fik jeg tilsendt en Art Podostemacé, som han

havde erkendt at være en ny Art, idet han bad mig om at udtale min Mening om, til

hvilken Slægt den nærmest skulde henføres. Dr. Gilg har senere tilsendt mig det hele

foreliggende Materiale, idet han overlod til mig at give en Diagnose og Beskrivelse af

Arten, hvilken han har benævnet som ovenfor angivet.

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og math. A£d. XI. 1. 3
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Følgende Bemærkninger om den findes vedføjede de tørrede Planter i Berliner

Museets Herbarium: Kunene-Sambesi-Expedition; no. 904, gesamraelt am 11. V. 1900 von

Baum. ..Wasserpflanze mit karmoisinroten Blåttern, meist unter Wasser, an feuchten,

Fig. 13. Sphærothylax Warmingiana Gilg.

A, en hel Plante, der er løsnet fra den Rod, fra hvilken den er udsprungen (i 'h. Storrelse). Bladene i den

ene (Beskueren nærmeste) Række ere mærkede fs, 1 den anden (fjernere) Række fi. Sideskuddene i den ene

(Beskueren nærmeste) Række ere mærkede bs, i den anden (fjernere) hi. I de blomstrende Sideskud ere

Bladene mærkede m, og henholdsvis w, m', w^ osv. efter deres Stilling paa Grenen, idet m er det

nederste, og de andre i Rækkefølge efter Tallene. Paa det tredie nederste, kraftige Sideskud ere Blomster-

standene i Rækkefølge nedenfra opad mærkede a, b, c, d, e og /'. — -B; en Rod med Grunddele af tre

Skud (Vi).
— C; Del af et Skud, der er vendt saaledes, at den Side der bærer Blomsterstandene vender

opad , hvorved deres og Bladenes Siksakstilling som i en ægte Svikkel træder tydeligt frem (paa Hojde med

Blad o staar Blomsterstand 7; paa Hejde med b, Blomsterstand II, og paa Hojde med c BlomstersUnd III,

der synes at afslutte Stængelen). — (E. W.)

schattigen Stellen, auch uber Wasser lesl auf Felsblocken sitzend. Bliitenfarbe :
grunlich.

Fuudort: im Kubango bei Menempremp, 1300 iM. Abscbussige Slellen des Kutsi und
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Kubango, an denen das Wasser uber Felsblocke fliesst. Beim Zurucktreten des Wassers

trocknen die Spitzen der Blåtter ein und die Pflanze fångt an zu bliiten. Diese Pflanze

wird von den Kangellas in Menempremp zu Asche gebrannt; aus der Asche gewinnen sie

ein Salz, welches sie ihren Speisen beimengen. Einheimischer Name : Mukele.«

Af denne nye , særdeles interessante Art har jeg anden Steds leveret en Diagnose

(i den Oversigt over Baums Samlinger, som vil blive publiceret i Berlin). 1 øvrigt med-

deles her følgende om den.

Fig. 14. Sphærothylax Warminf/iana Gilg.

Et Skudsystem ('/2). Bladene ere for største Delen af-

skaarne. Figuren skal tjene til at vise Siksak-Stillingen

af Bladene f^, f* etc.j og af de blomstrende Side-

skud ^^ 9^,9* etc.), og ligeledes, at Stillingen af

Bladene og Blomsterstandene paa disse Sideskud er den

samme svikkelformede. — (E. W.)

Fig. 15. Sphærothylax Warmingiana Gilg (Vi).

Enden af et Hovedskud set fra to modsatte Sider

;

f^' f og ere de sidste tre Blade; 1, 2 og 3 de

sidste tre (enkle) Blomsterstande. Paa Blad /'^ ere

Afsnittene af 1ste Orden mærkede a—b; det ses tyde-

ligt, at de staa alternerende. Blad viser den ned-

stigende Udvikling af Bladafsnittene. — [E. W.)

Den er en statelig Art, som bliver 20—22 Cm. høj og rimeligvis højere. At Skud-

dene som sædvanligt udspringe fra krybende, til Stenene fasthæftede Rødder, kunde kon-

stateres ; med brede , i Hapterer udbredte Basaldele af Skuddene hæfte disse sig fast

(Fig. 13 B).
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Om Skud de ne s Forhold se for øvrigt Hr. Baums Optegnelser ovenfor. De ere stærkt

dorsiventrale (Fig. 13^; Fig. 14). De fra Rødderne udgaaende Hovedskud ere straktleddede

(Leddene IV2—2 Cm. lange), i indtørret Tilstand c. 2 Mm. tykke, opblødte omtrent dobbelt

saa tykke, lidt sammentrykte. De bære Løvblade, som ere stillede i en Siksakrække, der

vender ud tilden ene Side (Fig. 13 J.; 14; 15^). Paa Hovedskuddets modsatte Side staar der

undertiden forneden andre, lignende Skud, der snart blive blomstrende (Fig. 13 ^), eller der

staar Blomsterstande. Disse Sideskud staa ligeledes i en Siksakrække, og deres Stilling til

Fig. 16. Sphærothylax Warmingiana Gilg.

Enden af et Blad; Afsnittene af 1. Orden ere

2a, 2h, 3c etc.; Aisnittene af højere Orden

ere efter denne mærkede 3, 4, 5. Paa 3a og

3b ses, at de nederste Afsnit udfoldes sidst.

{E. W.)

Fig. 17. Sphærothylax Warmingiaiia Gilg.

Blomsterstande. A\ en hel Blomsterstand (c. ^/i), set fra

Oversiden. — B og C, Dele af samme (^/i), sete fra Over-

siden (B) og fra Undersiden (C). — I .B er den ældste

Blomst mærket a, de følgende b', c', d', e' og /' paa Grenen

til højre; b osv. paa Grenen til venstre. — (C. Th.ogE. 11'.)

Løvbladene er den, at naar et Blad staar nærmest f. Eks. den fremad vendte Side af et

Skud, staar der en Blomsterstand eller blomstrende Gren i samme Hojde eller oftest lidt

højere paa den modsatte Side af Stængelen, noget skraat bagud vendt ise især Fig. 14i.

Ethvert Løvblad staar altsaa skraat over for og oftest lidt lavere end en Blomsterstand.

Paa Fig. 13 ere Bladenes to Rækker betegnede fi og fs, de tilsvarende Grene bs og bi;

paa Fig. 14 ere Bladene betegnede f\ p, f* osv., af hvilke f\ f\ osv. vende mod

Beskueren, f", og /""bort derfra. De tilsvarende Blomsterstande ere: g^—g'—g'^ osv.,
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af hvilke —

—

g^ osv. vende bort fra Beskueren, de andre frem mod ham. Paa Fig. 13

C ses Sigsagstillingen ogsaa meget tydeligt. De vegetative Sideskud kunne være 5—10

Cm. lange eller længere, og ere IV2—2 Mm, brede i tør Tilstand.

Det hele Skudsystem er aabenbart et svikkelformet Sympodium, og det har ogsaa

deri noget af Svikkelens Karakter, at Aksen ikke er ret, men krummer sig noget tilbage,

idet Bladene staa nærmest paa den konkave Side , Sideskuddene paa den konvekse

(Fig. 13 ^; Fig. 15).

Bladene ere stilkede, for saa vidt som der er en nedre nøgen Del af 1—2 Cm.

Længde (Fig. 13, 16). Pladen er omtrent forlænget ægdannet og dybt delt indtil 4— 5 Gange

i haarformede Afsnit. Afsnittene af 1ste Orden staa ligesom Sideskuddene paa Stængelen

og som Bladafsnittene ellers hos Podostemaceerne alternerende til to Sider. Afsnittene af

højere Orden ere mere eller mindre dikotomisk delte (Fig. 16). Bladafsnittene udfoldes i

nedstigende Følge. De nederste kunne, som

Fig. 16 viser, være ganske uudfoldede og ind- ,

rullede, medens de øverste ere helt udbredte. /^^3^»^éffib\ /Oi L^TT

(Fig. 17, 13, 14); ikke sjældent have de en

Antydning af dikotomisk Grening (Fig. 17 A). De enkelte (sidste) Stande ere omtrent 4—

8

Mm. lange. Blomsterne staa tydeligt i en Siksakrække (Fig. 17).

Paa Hovedskuddenes Akser kan der hist og her bemærkes et lille fliget Skæl; i højere

Grad gælder dette de vegetative Sideskud. Men paa Blomsterstandene blive|de særdeles tal-

rige, saa talrige paa sine Steder, navnlig paa Undersiden, at de dække hverandre taglagt

(Fig. 17). De staa paa alle Dele af Akserne, baade hvor der sidder Blomster og hvor der

ingen sidder, og de staa paa alle Sider af Akserne. Jeg kan ikke paavise nogen Orden i

deres Stillingsforhold; naar man ser hen til, at de ogsaa optræde paa Hovedskuddenes

Stængler, synes det naturligt at betragte dem som Emergenser. De ere haandfligede, med

ret smalle og spidse, ofte noget krummede Flige (Fig. 17 i?, C). De synes at være grønne,

selv om Blomsterstandsakserne ere røde. De ere overordentlig rige paa Kisellegemer af

samme Udseende som Hylsterets (se Fig. 18).

Blomsterstandene staa dels direkte paa Hovedskuddet, nemlig i dettes øverste Del

(Fig. 13^, 15), dels (paa dets nedre og mellemste Dele) paa Sideskud. Disses Løvblade

ere mindre end Hovedskuddets, men Stillingen af Bladene og af Blomsterstandene svarer til

Bladene kunne blive 10— 12 Cm. lange. De

maa i frisk Tilstand være mere eller mindre

karmoisinrøde.

Blomsterstandene ere ligeledes

Svikler, som ere stærkt dorsiventrale , men

hvis Akser i det hele ere temmelig rette

Fig. 18. Sphærothylax Warmingiayia Gilg.

A, Del af Hylsteret (^'"/i), og B, Kisellegemer af

samme (""/i). — (E. TF).
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Stillingsforholdene paa Hovedaksen: den er tydelig svikkelforniet (se f. Eks. Fig. 13 A).

Bladene staa sædvanlig mellem to Akser af de blomstrende Sideskud (Fig. 14 (/M, lidt op

paa det ene, der er Hovedaksen, som om de vare ditheciske Blade. Blomsterstandenes Gre-

ning synes at være ganske lig Løvskuddenes.

De øverste Blomsterstande paa en Hovedakse ere næsten siddende, og kun omtrent

Fig. 19. Sphærotliylax Warmingiana Gilg.

A, B, C; en Knop med HUstev og uden Hylster (c. ^/i), og Androeceet ('Vi)- — f ; Tværsnit af Ovariet. —
E, Pollenkorn. — F; Ovarievæggens to inderste Lag (li, det horisontale inderste, v det vertikale næst-

inderste). — Cr; en aabnet Støvknap. — H; Dele af en Knop; Fangene ere blevne revne af — I Cli)\

Frugten opsprungen ; del ene Fang og de øvrige Blomsterdele ere endnu tilstede; j), Perisonskæl. — Kl^li):

moden Kapsel fia to Sider; st, Androeceum, p, Perigonskæl. — L ('^/i!; Kapsel. Centralsojlen ses i Midten.

— M; Qbrøsc Celler i Anthervæggen. — N; Spidsen af et Stovfang med paasiddendc Stovkorn. — O. F
C/l) ; Dlomslcrdelc med den sprængte Spatha ved Grunden af Stilken — Q, S; øverste Del af en Stovvej. — (E. W).

5— 10 Mm. lange (Fig. 13 yl, foroven; Fig. 15 A, B); deres Akse kan være grenet ellor

ugrenet, og her flndes paa del af mig sete Materiale ingen andre bladlignende Legemer end

Blomsternes Blade og de smaa bladlignende Emergenser (Fig. 17). Paa lignende Maade afslutte

ogsaa de vegetative Sideskud (Fig. 13, forneden). Hvorledes en blomstrende Stængel euder.
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er mig ikke ret klart; det synes at maatte være med en Blomsterstand (se Fig. 15 A og B,

Enden af el blomstrende Skud fra to modsatte Sider).

Blomsterknopperne ere ellipsoidiske
,

og ende med en lille, brat afgrænset

Spids (Fig. 17). De ere 2— 3 Mm. lange. Ved Grunden ere de ofte dækkede noget af

de fligede Skæl (Fig. 17). Hylsteret er som sædvanligt tyndt, nerveløst, og meget rigt paa

Kisel. (Fig. 18^ er et Stykke af Hylsteret, i hvilket næsten hver Celle er kiselførende;

^ og C ere Kisellegemer). Det brister uregelmæssigt (Fig. 19 O, P), og Blomsten træder

derpaa frem, idet en Stilk strækker sig mellem Hylsteret og Blomstens Blade.

Blomsterne ligge i Knoptilstand bøjede stærkt ned til den ene Side (Fig. 19 A,

B, H), til den der i Blomsterstanden vender opad, men ofte ere de tillige fra begge Sider

bøjede lidt indad mod Medianplanet i Svikkelgrenen. Denne Bøjning af Blomsterne er

karakteristisk for Sphærothylax og Leiothylax. Stilken bliver til sidst 8— 12 Mm. lang.

Naar Blomstringen er forbi, vil Blomsten ofte staa ganske lige i Fortsættelsen af sin Stilk,

men ofte ses endnu et Knæk paa denne dér, hvor Ombøjningen var, selv paa den kapsel-

bærende (Fig. 19 I, O).

Androeceet er dannet af to Støvdragere, fæstede paa et kort Andropodium og uden

mellemliggende Perigonskæl (Fig. 19 C, J, O). Derimod findes ved hver Side af Andro-

podiet et lille, liniedannet Perigonskæl med omtr. en Fjerdedel af Androeceets Længde.

Androeceet er kun omtrent halvt saa langt som den modne Kapsel. Støvknappen har sæd-

vanlig Form; dens Rum ere noget ulige lange; de yderste ere de længste og de, der rage

længst ned (Fig. 19 C). Støvkornene ere enkelte, kuglerunde og fint nuprede paa Overfladen

(Fig. 19 E).

Ovariet er aflangt-ellipsoidisk
,

tydeligt 6-ribbet og i Spidsen forsynet med 6

Vorter (Fig. 19 Q, fJ, D), meget kortstilket, 1-rummet med en temmelig lille Ægstol og et

usædvanligt ringe Antal Æg (Fig. 1 9 B). Griflerne ere o. 1 Mm. lange, spidse eller stumpe

;

i Knoppen ere de bøjede tilbage og ligge tæt op til Æghuset (Fig. 19 B, Q).

Bestøvningen foregaar aabenbart allerede i Knoppen, da man i Knopper kan træffe

Støvfang, som ere besatte med Støvkorn.

Kapselen er bleg brun, IV2—2 Mm. lang, aflang eller kølleformet aflang; dens

to, omtrent lige store Klapper blive begge siddende, ere oprette (Fig. 19 i, X); paa

Ryggen har hver af dem 3 stærke, næsten kamforraede Ribber, hvorimod Randribber helt

mangle. Foroven springe disse Ribber frem over Kapselens Topflade som 6 meget tyde-

lige Vorter (Fig. 19 -H, /, K, L). Kapselvæggen er bygget som sædvanlig (Fig. 19 i^); i de

6 Ribber ligge 6 mekaniske Strænge (Fig. \9t D).

Sphærothylax Warmingiana adskilles meget let fra alle hidtil kendte Arter ved

sine ejendommelige Blomsterstande; den har ikke de thalloide, blomsterbærende Skud, som

S. Abyssinica har; den er langt mægtigere og mere rigt udviklet end S. algiforniis og
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S. pusilla (Warming, Afhandling F; p. 146—147 med Fig. 39). Dens cincinnoide Gre-

ning og de cincinnoide Blomsterstande med deres haandfligede Skæl ere yderst karak-

teristiske for den. Maaske bør den henføres til en ny Slægt.

6. Om Tnsticha-Sldd^ns Former.

I 5te Afhandling (K. Danske Vid. Selsk. Skr., 6. R., IX, 2, p. 107) har jeg omtalt

almindelige Bygningsforhold hos Tristicha, dertil benyttende alene amerikansk Materiale.

Der har aldrig været opstillet mere end een Art fra Brasilien
,
nemlig T. hyimoides Spr.,

og jeg fandt heller ikke Grund til at opstille flere. Derimod har Liebmann paa uDet

Skandinaviske Naturforskermøde » i Kjøbenhavn 1847 forelagt en ny Slægt af Podostemaceæ,

Potamobryum
,
og til denne henført 3 meksikanske Arter, som han benævner: Potamo-

hryum concinnum Liebm. , P. laxum Liebm., P. patuluni Liebm. De publiceredes med

latinske Diagnoser i Mødets Forhandlinger 1. c. p. 512 ffM- Denne nye Stægt med alle dens

tre Arter bør imidlertid henføres til Tristicha hypnoides. Liebmann har foretaget en

meget unøjagtig Analyse af den, hvad jeg har kunnet konstatere paa hans i Botanisk Haves

Museum opbevarede Originalexemplarer. Perigonium er ikke "4-phyllum», som han an-

giver, men «trifldum» som hos Tristicha (Fig. 20 D, G)] capsula er ikke "bivalvis, val vis

inæquimagnis, altera major! persistente etc.», men "S-valvis«, og Klapperne ere lige store

(Fig. 20 B, C; Fig. 21 C)\ ingen af dem falder af frem for de andre, de falde alle lige let

af. Den ene Klap har ikke 5 og den anden 3 Ribber, men alle tre have hver 3 Ribber

(se anførte Figurer). Bladene ere ikke "distiche tristiche tetrastiche imbricata« men "tri-

stichau paa de korte Assimilationsgrene (Fig. 20, 21, 22). Den Angivelse af Liebmann,

at den skal indføres i Systemet ved Siden af Mniopsis, er ganske fejlagtig ; den er slet

og ret en Tristicha, saaledes som min Analyse Fig. 20 vil vise.

Hvad hans 3 Arter angaa, maa de efter min Mening alle tre henføres til Tristicha

hypnoides
] for bedre at oplyse om deres Former og om Variationerne hos denne Art af-

bilder jeg dem alle tre efter Originaleksemplarerne.

A. (iPotamobryum concinnum Liebm." 1. c. p. 513. «Paa Klipper i en lille, stærkt

strømmende Flod mellem La Isleta og Maloapam i Dep. Vera Cruz i den østlige , hede

Region..) Maj 1841.

Oen er en lille, stiv, robust og meget tætbladet Form, hvorfor de brede Blade ere tæt

taglagte (Fig. 20); Grenene ere mange og noget uregelmæssigt stillede (nærmest alter-

nerende) og selv lidet grenede eller ugrenede ; dens Højde er omtrent 3 Cm. Kapsel-

') Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres 5te Mode. Kjobenhavn, 1849.



25

stilkene ere 8— 12 Mm. Ig.
,
Kapselen c. IV2 Mm. Farven er grønlig graa, og Planten er

meget stiv og fast.

B. Potamobnjum laxum Liehm.» , 1. c. p. 514; er en meget spinklere og finere Form,

der vokser i en rivende Bæk nær Paso de ovejas i Dep. Vera Cruz (Fig. 21).

Stænglerne ere tynde, næsten traadformede, blødere og noget mere bøjede , samt

udspærrede; kun ved Grunden ere de grenede. Bladene ere meget mere fjernede fra hver-

andre, mere ovale eller aflange
,
og de blive

noget længere mod Spidsen af Grenen end

ved dens Grund. Blomsterstilkene ere c.

12 Mm. lange; de udspringe langt nede paa

Stænglerne og have sædvanligt et Blad sid-

dende noget neden for Midten (hvad Wed-
dell ogsaa anfører p. 44 i Prodrom. 17 som

forekommende: «pedicelli nudi v.

rarissime infra medium l-foliati»). Biosteret

og Kapselens 3 Klapper ere typiske, c. 1V2

lange.

C. KFotamobrt/tim jxitulum Liehm.« (l.c.

p. 515) er en meget lang, spredt grenet Form,

som er fundet i en brusende, lille Flod i

Bunden af den store Baranca de S. Fran-

cisco ved Mirador i Dep. Vera Cruz
,

paa

hen imod 2000 Fods Højde ; Juli 1841 (Fig. 22).

Den er indtil 12 Cm. lang, meget mere

langstrakt; Bladene paa Hovedskuddene ere

fjernede stærkt fra hverandre , hvorimod de

paa Sideskuddene ere tættere stillede og staa

i 3 Rækker som sædvanligt paa de begræn-

sede Assimilationsskud. Greningen synes at

Fig. 20. Tristicha hypnoides Spr. („Potaniobnjuni

concinnum Liebm.", efter Originalexemplar).

A (2V2 G. forst); en hel Plante. — B, C; modne

Kapsler, hvis Klapper ere kiummede indad. —
- D;

Perigonium. - E, F; Basis med Blomsterstilken med

de omgivende Højblade. — (r; en udsprungen Blomst.

(B—G er 7'/2 G. forst.) {A, C.Thornam del.; B-G,
E. W. del.).

være som i 5te Afhandling fremstillet; den

er paa nogle Eksemplarer meget aaben
,

paa andre tættere end afbildet. De foreliggende

Eksemplarer ere sterile. Farven er som hos de andre grønlig graa.

Der er intet væsentligt i de angivne Formforskelligheder, der gør det nødvendigt

at henføre Planterne til 3 forskellige Arter. Det er aabenbart Vækstforskelligheder, eller

kan ganske sikkert være saadanne , der maa staa i Forbindelse med Voksepladsens For-

skelligheder. Der forekommer mange andre, lignende Variationer, som jeg ikke kan til-

lægge nogen Vægt; bl. a. er der i Ørsteds Herbarium en anden Form, der laa mellem

D, K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og: mathem. Afd XI. 1. -I
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Salvinia, fra Nicaragiiasøen. Den er rigt grenet, rigt frugtbærende, og dens Grene ere

mere tueformet opad rettede end hos de foregaaende
;

tillige ere Bladene noget mindre

og ret fjernt stillede. Kapseistilkene ere indtil 12 Mm. Ig., Blomsterne c. 2 Mm.

Andre Eksemplarer samlede af Ørsted ved Rio de oro ligne mere Liebmanns patu-

lum; de ere tyndstænglede, Bladene staa fjernt, saa at de ikke blive taglagte, og den gør

Indtryk af, at have vokset paa roligt, maaske ret dybt Vand. Kapselstilkene ere kun c.

5 Mm. lange.

Der er i det Hele stor Forskel paa de amerikanske Eksemplarer navnlig i Hen-

seende til Bladenes frisk grønne Farve, Blødhed og Tykkelse. Nogle have frisk grønne

Blade, der ere tynde og bløde, og som ved Grunden af Assimilationsskuddene og paa de

Fig. 21. Tristicha hypnoides Spr,. {« Potamobryum laxum Liebm.« efter Oiiginalexemplar).

A \ en hel Plante (2V2 G. foist.). — J5; en Gren og en Blomst (2V2 G. forst. 1. — C; en moden Kapsel. —
(C. Thornam.)

længe voksende, oprette Skud ere korte og brede, men mod Spidsen af Assimilations-

skuddene efterhaanden blive længere og smallere. Herhen f. Eks. H nb er s Eksemplarer

fra Cearå (se Afhandl. V, p. 109, Fig. 2). Eksemplarer i Pariser-Herbariel (altsaa bestemte

af Tulasne og Weddell) have meget lange Skud med fjernt siddende Blade, som ere for-

længet aflange, 2V2 Mm. lange og c. V2 Mm. brede, og frisk grønne.

Andre have meget kortere og bredere Blade , mindre bløde og bøjelige , aabeubart

meget kiselrige. Paa ældre Planter ere Bladene paa Hovedskuddene ofte meget mutilerede,

uregelmæssigt tandede i Randen og udstaaende som afbildet Afhandl. V, p. 110, Fig. 3 A.

Til de amerikanske Voksesteder kan føjes: Prov. Orizaba, Mexico (W.

SchalTner, pi. mexicanæ; Ed. R. F. Hohenacker) ; in lierb. Boissier. — Guatemala, lu

aqiiis leute llucul. ad pelras. Mazalenango. Nov. 1SG2. Gust. Beruoulli. — Nicaragua,
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Dept. Matagalpa: «Fluss bei Miiy-Muy, 200 M. Pflanze 0,02 Mm. tioch, auf von Wasser

bespiilten Steinen. 22. II. 1894, leg. E. Rothschuh (no 412)». Lille, med ret smaa og

tætte
,
ægdannede Blade ; Grenene tyndes stærkt af mod Spidsen

,
og Bladene blive der

sukcessivt længere , smallere og tyndere.

Kapselstilken 8 Mm. lang. Kapsel c.

IV2 Mm. — Costarica: «Dans la

riviére h. Aguacaliente , 1400 M., autour

des sources thermales. 24. II. 1889. H.

Pittier (no 892)." Bladene ret grønne og

bløde, i det hele ret fjernt siddende ; mod

Spidsen af Grenene ere de længere og

smallere. Kapselstilk c. 6— 8 Mm. —
Ibid.: "Boruca. 27. II. 1891. H. Pittier

(3845)." Smaa, forkomne Eksemplarer,

fæstede til Sten. Rødderne krybe hen

over disse, ere c. V2 Mm. brede ; Skuddene

ere lave, til Dels som det synes nedlig-

gende. Kapselstilk 7— 8 Mm. — Ibid.:

iiH. Pittier no 659 a." Udmærker sig ved

de usædvanlig lange Kapselstilke (12— 13

Mm.), der staa tueformet samlede. Skud-

dene ere meget smaa, til Dels krybende.

Det synes, som om de vokse paa en af

Dynd dækket Bund.

»Ibid.: "Rio Ceibo a Buenos Aires.

H. Pittier (3847)." Nærmest Liebmanns

laxum.

Afrikanske Tristicha-Arter,

Medens der næppe kan være Tvivl

om, at alle hidtil foreliggende ameri-

kanske Tristicha-Former maa høre til een

Art, T. hypnoides, med en hel Del Varia-

tioner, stiller Sagen sig anderledes for de afrikanskes Vedkommende. Der er blevet op-

stillet 3 særskilte Arter fra Afrika, nemlig: Tr. trifaria Tul., T. alternifolia Tul., Tr.

Dregeana Tul.
,
og desuden ere afrikanske Planter blevne henførte ogsaa til T. hypnoides.

Det er overordentlig vanskeligt, ja faktisk umuligt for mig med et saa ufuldstændigt

4*

Fig. 22. Tristicha hyimoides Spi. {••Potamobryum patu-

lum Liebm.;« efter Originaleksempler).

A; en hel Green ved 2'/^ G. Forst. — jB; et Stykke af

en Gren, 7 ''2 G. forst.).
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og ringe Materiale som det foreliggende at afgøre, hvor vidt her foreligger een eller flere

Arter. Jeg maa overlade Afgørelsen til fremtidige Botanikere, der have et stort Materiale

til Raadighed, og navnlig have nøjagtige og detaillerede Angivelser af, under hvilke Kaar

de paagældende Individer levede (Vandets Dybde, Bundens Art, maaske Vandets Indhold af

Mineralstoffer, Strømmens Hurtighed m. m.) — Oplysninger, som aldeles mangle i mit

Materiale — , saa at det maaske derigennem kunde blive muligt at skønne, hvor vidt For-

merne ere fremkaldte ved de ydre Forhold. Et lille Skridt fremad sker forhaabentlig dog

derved, at der gives nøjagtige Billeder med Analyser af de forskellige Former, hvilket vi

hidtil ganske have manglet. Herved søger jeg især at give Billeder af Former, som ere

blevne bestemte af Weddell og Tulasne og lagte til Grund for deres Arter.

1. Tr isticha hypnoides Spr.

Til Tristicha hypnoides Sprengel mener jeg uden al Tvivl , at følgende bør

henføres.

1. Baikies Niger-Expedition, 1878— 79,

no. 1093. Coll. C. Barter (Herb. Berol.). —
Bladene ere tæt samlede, taglagte, omtrent æg-

dannede, spidse. Der er Skud, som ere meget

blomsterrige. Kapselstilken 4— 12 Mm. lang.

2. Baikies Niger-Expedition, 1878—79,

no. 2073; Coll. C. Barter (Herb. Berol.) — De

nedre Blade paa Skuddene ere ægdannede eller

aflangt ægdannede , de øvre blive efterhaanden

længere, indtil de allerøverste ere smalt aflange

eller liniedannede, butte eller spidse, men ikke

langt tilspidsede , c. 2 —2^/2 Mm. lange , c. ^ 2

Mm. brede. Steril.

3. Welwitsch, Iter Angolense, 528. Po. Andongo ("Tristicha juugermaunioides"

in Herb. Berolin.). — Er en noget bredbladet og rundbladet Form (Fig. 23 Bl. Stænglerne

ere kraftige, indtil IV2 Mm. brede. Bladene tynde, bladagtige, mørkt grønne, i det Hele

bredere end sædvanligt, og de mediane ere noget mindre end sædvanligt. De ere tæt dæk-

kede med Kiselceller paa begge Bladsider (Fig. 23 A).

4. Tristicha trifaria Tul.; De Cand. Prodr. 17, p. 45; Tul. Monogr. p. 180. —
De mig foreliggende formentlig Original-Eksemplarer, samlede af Commerson, synes

mig at afvige saa lidet fra T. hypnoides (de ere sterile), at jeg end ikke ser Grund til at

opstille dem som Varietet af denne. Bladene ere ret brede, ægdannede eller ægdannet-

kredsrunde, og ligge til dels tæt taglagt i tre Rækker paa de ret korte Grene (Fig. 24 A, C).

Fig. 23. Tristicha hypnoides Spr. (Welwitsch,

Angola no. .528).

A; Kiselceller fra et Blad, stærkt forst. — -B; et

Stykke af et Skud, 6—7 Gg. forst. — [E. W.)
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[ sin Monografi skriver Tulasne: "Præterea e caulibus, imis præserlim
,
spar-

sim abrupteque oriuntur rami peculiares lineares plani et crassi, qui simplices aut parce

ramosi, 2— 3 centim. et quod excedit longi, 1 mm. circiter lati, flexuosi contortique cespi-

tulos intricatos una flngunt, Everniæque aut Ramalinæ thallum imitantur; rami isti in

acie utraque gemmas minutas e foliis paucissimis admodum exiguis raroque piiyllis caulinis

prorsus paribus, exserunt«. — Disse «rami peculiares« ere ganske enkelt Rødder af sæd-

vanligt Udseende og sædvanlige Dimensioner, der paa sædvanlig Maade frembringe Skud;

der er intet andet mærkværdigt her, end at Rødderne i usædvanlig Mængde have udviklet

Fig. 24. «Tristicha trifaria Tul. Leg. Commeisoii«.

A\ et Stykke af en Gren (7V2 G. forst.). — B; Brudstykke af en Stængel med flere Rødder udgaaende fra

den. En af disse grener sig paa ny; fra to af dem udgaa smaa Skud (2 G. forst.). — C; et grenet Skud

(c. 2V2 G. forst.). - {E. W.)

sig paa Stænglerne i en stor Del af disses Længde, maaske fordi de have ligget ned, og at

disse Rødder hurtigt grene sig. Jeg har Fig. 24 B afbildet et lille Stykke af et Skud med

Rødderne paa, der dog næsten alle ere afbrudte i Spidsen. Disse Røddernes noget usædvanlige

Forhold har formodentlig været et væsentligt Moment for Tulasne til at opstille en egen

Art. Rødderne blive indtil 1 Mm. brede.

Jeg har i Kunths Herbar. set (sterile) Eksemplarer fra Pariser Herbariet, bestemte

af Weddell som T. trifaria, »ex insula Franciæ aut Borboniæ« , som jeg ogsaa maa hen-

føre hertil; Stænglerne ere indtil 18 Cm. lange, uregelmæssigt grenede og have ret korte
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Grene. Det samme gælder Eksemplarer i Herb. Willdenow, '<Dufourea tristicha Bory de

St. Vincent. Insula Franciæ. 1806— 12;" dennes Assimilationsgrene have ret elegant

taglagte Blade.

2. Tristicha alter nifolia Tulasne.

Weddell beholder denne som en egen Art (Prodr. p. 45), adskilt ved <icaulibus

gracillimis, crebre ramosis, ramulis elongatis foliosis , foliis anguste oblongis sparsis in

Fig. 25. Tristicha altcrnifolia Tul. (e Museo Parisiensi: leg. Du Petit Thouars.)

A; Eksemplar 1 Vi Stønelse. De her galleldelte Assimilatioiisskud ere mærkede a. c, d. f, g. De blom-

strende Skud crc mærkede h', d', e', f og g'. Som Regel synes et «blomstrende» Skud at staa lige over et

Assimilatioiisskud, men denne Regel slaar ikke til ved a og c, og under e' finder jeg heller intet Assimila-

tionsskud. — B; Grenstykke med fem Blade (TI2 G. forst). — C; Blade (^Vi). — (E. W.)

apice ramuloriim solnmniodo siibconfertis s. laxe irabricatis, floribus congestis plerisque

axillaribns subsessilibus». Dette sidste maa ganske vist ikke forstaas saaledes, at Kaps-

lerne ikke skulde have Stilke, men at Blomsterne eller rettere Knopperne med deres Svob-
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blade ikke sidde paa nogen længere Gren. Desværre har jeg af Originaleksemplarer kun

set nogle med unge, endnu af Svøbbladene omsluttede Blomster, af hvilke et afbildes

Fig. 25. Det ejendommelige er de meget lange og tynde Assimilationsskud, der paa Original-

eksemplarerne ere gaffelgrenede; endvidere at Blomsterne ere samlede i alt Fald parvis, og

at deres Svøbblade ere større end hos T. hypnoides (Fig. 25, 26).

De hosføjede Figurer vise dens Ydre og dens Grening {Originaleksemplarer fra

Pariser Museet). Denne synes at kunne bringes i Overensstemmelse med det Skema, som

jeg gav i 5te Afhandling p. 110—111. IVlen der er dog den Forskel, at de sterile Assi-

milationsskud her ere een Gang gaffeldelte. Disse ere mærkede med Bogstaverne a, c,

Fig. 2G. Tristicha alternifolia Tul. (efter

Originaleksemplar).

A ; et Stykke af en Plante, der viser de smaa
af Svøbblade (a—/?) omsluttede Blomster-

knopper (fl). Indenfor to, tynde, store Svøb-
blade synes der ligge to Blomster, en større

og en mindre; om begge er der Svøbblade.
— jB; en Blomsterknop med et Svøbblad /J.

— C; Bioster. — D; Anthera af en Knop.
— E; Pistil. — {E. W.)

Fig. 27. Tristicha alternifolia Tul. (Herb. Bruxelles; Alfr.

Deweni; Congo no. 997.)

Et helt Eksemplar i Vi Størrelse.

e osv., medens de som superponerede blomstrende Skud opfattede ere mærkede a',

fe' c' osv.

Til denne Art mener jeg at burde henregne følgende Eksemplarer:

1 . D u P e t i t T h o u a r s's Originaleksemplarer fra Madagaskar. Afbildede Fig. 25— 26.

2. Alfr. Deweni, Congo no. 902 et 997 (Herb. Bruxelles).

Disse Eksemplarer slutte sig aabenbart nær til T. alternifolia, men ere mindre

forlængede (Fig. 27, 28 A). Stænglerne ere oprette, ret kraftige, c. 5 Cm. lange. Gre-

ningen synes at ske efter det typiske Skema, men helt lykkes det mig dog ikke at udrede

det; se Fig. 28 ^, hvor jeg kun med Tvivl har sat Betegnelser ved flere Grene. De sterile
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Assimilationsskud ere lange, tynde, grenede, oftest tvegrenede, 2V2—3 Cm. lange; andre

ere blomstrende, og de to Slags Skud synes at staa sammen, to og to over hinanden

(«—«', h~h'
^

osv.). Grenene ere meget lidt dorsiventrale
,
og Bladene ulydeligt 3-radede.

Bladene staa meget spredt, ere aflange, lidt spateldannede , butte eller afrundede, IV2

—

2V2 Mm. lange. Nerven gaar usædvanlig langt ud mod Spidsen (Fig. 28 B). Blomster-

stilkene ere usædvanlig lange, 2—3 Cm. lange (Fig. 28 A). De have de samme tynde

Hylsterblade ved Grunden som Originalplanten (Fig. 28 C). Biosteret er lidt længere end

sædvanligt, nemlig 2 Mm.; det er til Midten tredelt med afrundede Afsnit (Fig. 28 C, D).

Støvknappen snor sig lidt i tør Tilstand. Griflerne ere lidt længere end sædvanligt, nemlig

V2— ^/é Mm. Den blegbrune Kapsel er lidt kortere end Biosteret.

Fig. 28. Tristicha alternifoKa Tul. (Herb. Bruxelles ; Alfr. Deweni
;
Congo ; no. 997).

A; et helt Eksemplar ved '/i Størrelse. Med Bogstaverne a, b, c, cl betegnes Assimilationsskud; med h',

c' og d' blomstrende Skud. m synes at være en endestillet Blomst. — B; et lille Grenstykke, der skal vise

Bladstillingen og Bladformen. — C; øverste Stykke af A med de samme Bogstavsbetegnelser som i denne;

længst til højre ses det nederste Stykke af cl. — D; udsprungen Blomst {7','2 G. forst.). — [E. W.)

3. Welwitsch, Iter Angolense no. .527. "Tristicha hypnoides f. fontinaloides

Wedd... sec. Weddell in D C. Prodr. p. 45.

Brudstykker ere afbildede Fig. 29 efter Weddells Originaleksemplar i Herb.

Berolin. og Herb. Haun. ("Pungo Andongo in Africa Iropica occidentali."! Jeg mener, at

den hører sammen med T. alteniifolia. Fig. A viser de lange, slanke, straktleddede Skud

(12 Cm., efter Welwilsch indtil 30 Cm. lange), hvis Hovedakser ere faabladede , og hvis

Assimilationsskud ere ret spredtbladede , forneden med elliptiske eller ægdannede Blade,

l'oroveu med aflange eller liiiiedannel aflange, butte eller spidse Blade. Fig. 29 B viser.
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at der kun er ringe Forskel mellem de mediant og de paa Flankerne stillede Blade; dog

er det tydeligt, at de staa i tre Rækker, hvilket er angivet ved de tilføjede Bogstaver.

Bladene ere friskt grønne. Blom-

sterne og Kapselstilken 12—20 Mm.

lang.

Denne Plante gør et fra T.

hypnoides meget afvigende Indtryk
;

da W ed de 11 imidlertid havde hen-

ført den til denne Art, og det paa

Forhaand var ret sandsynligt, at

den kunde være en af ydre For-

hold fremkaldt Varietet, vovede jeg

længe ikke at henføre den til nogen

anden Art; men jeg er nu kom-

men til den Anskuelse, at den maa

regnes til T. alternifolia. Dens

Forekomst i Vestafrika synes og-

saa at kunne tyde derpaa, da

Dewenis Kongo-Eksemplarer have

saa stor Overensstemmelse med

den. At Arten imidlertid er vidt

udbredt i Afrika, derpaa tyder det,

at Commersons Originaleksem-

plarer ere fra Madagaskar, og at

ogsaa følgende synes at maatte

henføres til den samme.

4. Schweinfiirth: Moolo

i Centralafrika; Decemb. 1869

(Herb. Berolin.). — Fig. 30.

Greningen er ret tydelig den

samme, som hos T. hypnoides efter

min Fremstilling i Afhandl. V. Der

er lange , slanke
,

spredt bladede,

ofte en eller to Gange gaffeldelte

Assimilationsskud, og ovenfor dem

synes de korte, blomstrende Skud at staa

langt-liniedannede, spidse eller tilspidsede (Fig. 30, B og K). Det kan bemærkes, at

D. K. D. Videnslt. Selsk, Skr., 6. Række, natuividensk. og math. Afd. XI. 1. 5

Fig. 29. Tristicha alternifolia (Welwitsch, Iter Angolense no, 527).

— Tristicha hypnoides y- fontinaloides (Wedd.) sec. cl. Weddell.

A; Gren c. Vi Størrelse. — B; Assimilationsgren, som tydeligt

viser, at ogsaa her ere Bladene treradede; Medianrækkerne ere

mærkede m, den ene (ydre) Siderække dy, og den anden (indre)

di (6V2 G. forst.) C; Blomst (Vj). - W.)

Planten er blød , frisk grøn ; Bladene af-
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der baade findes Eksemplarer med moden Frugt (langstilkede Kapsler med Stilke paa

indtil 20 Mm. Længde
;

Fig. 30 A), og Eksemplarer, hvis Blomster ere indesluttede i Svøb-

bladene, saaledes som Fig. 30 C, D, F og I. Da disse sidste Eksemplarer ganske stemme

med de Fig. 25 afbildede Originaleksemplarer, synes Forstaaelsen af Weddell's Ord om de

siddende Kapsler at være den ovenfor udtrykte. Paa disse Eksemplarer var det flere Steder

meget tydeligt, at en mindre og en større Blomsterknop sædvanligvis sidde sammen, om-

Fig. 30. Tristicha alternifolia Tul. (leg. Sch\s'einfurth, Moolo).

A\ Blomst, og B; Gieiistykke (6V2 G. forst). — C; Eksemplar ved Vi Størr. — D; et Stykke af samnie,

der viser Blomsterstillingen; fli er ældste, ^/-f yngste Blomst, mellem hvilke der sidder en Assimilations-

Gren (OV2 G. forst.) — E; Dele af Knop c' i F, der vise dens Stilling paa Grenen (6 Gg. forst.); af samme
Knop ere G, Pistillens øvre Ende, og H, Støvdrageren. — I; en Gren med Vi Størrelse; Assimilations-

skuddene ere mærkede b, c og d; de blomstrende Skud a', h', c'; ved a' og b' er der en større og en

mindre Blomst, hvis Stillinger ere antydede ved Tallenes Plads. — E\ Ende af et Assimilationsskud (6'/a G.

forst.). — {E. W.)

hyllede af tynde Svøbblade. Mellem de to Knopper ses ofte en lille vegetativ Gren (se

Fig. 30 D), og den mindre og den større Knop synles skiftevis at sidde nærmest den ene

og den anden Side af Stængelen i paa hverandre følgende Blomstringsskud (se Fig. 30 I

ved og b' ; ved den første vender den større Knop til venstre, ved den anden derimod

til højre ; den lille omvendt).
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Trist icha alter ni folia Tul. var. Dregeana (Tul.) Warmg.

5. Tristicha Dregeana Tul. (Monogr. p. 184); T. hypnoides var. Dregeana hos

Weddell i Prodr. p. 45.

Ogsaa denne dels som særskilt Art, dels som Varietet af T. hgpnoides opfattede

Form mener jeg at burde henføre til T. alternifolia^ til hvilken Tulasne selv ogsaa siger,

at den nærmer sig. Ifølge Originaleksemplarer (Herb. Berolin.: Drege ad Cap b. sp., no.

2991) er den en blød og bøjelig Form, hvis vigtigste Afvigelse fra alle andre Tristicha-

former synes at være de brede, sammentrykte Stængler og de sammenhobede Blomster.

Fig. 31. "Tristicha Dregeana Tul.» (Herbar. Paris).

A; en Plante i nat. St. — J5; en Blomst. — C; Anthera fra Knop C^/i). — D\ Klap af Kapsei. — E; Blad

CVi). — F; Pistil med Del af Bioster fra Knop ('Vi). - (E. W.)

Men dette maa formentlig opfattes som en Tilnærmelse til Fasciation. Den beskrives af

Tulasne (. c. p. 184) saaledes: ^Caules .... crassi et compressi (sicut fasciati),'> og af

Weddell (1. c. p. 45): »caulibus .... magis minusve fasciatis , foliis .... plus minus

confertis". Fig. 31 A. viser et helt Eksemplar i nat. Størrelse, paa hvilket det omtalte

tydeligt ses; Blomsternes Sammenhobning og de store Svøbblade ses ogsaa af Fig. 32.

Fig. 31 vil vise, at Planten har de samme lange, tynde, fjerntbladede Assimilationsskud som

de andre til T. alternifolia henførte Eksemplarer, men her ere de ganske vist ugrenede.

(Tulasne omtaler dem saaledes: «ramusculi filiformes exiles steriles vagi et 2—5 cm.
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circiter longi«). Bladene ere 2— 2V2 Mm. lange, aflange eller lancetdannede
,

spidse

(Fig. -31 E). Blomsterne ere noget større og grovere i alle deres Dele end sædvanligt,

hvilket ogsaa fremgaar af Fig. A. De ere c. 2 Mm. lange eller endog lidt længere ; Støv-

knapperne ere lidt tykkere og mere afrundede foroven, og Griflerne ere kortere og tykkere.

Kapslernes Stilke kunne blive 10— 12 Mm. lange.

De fremhævede Formforhold synes mig i det højeste at kunne begrunde Bibe-

holdelsen af den som Varietet, men under T. alternifoUa.

Fig. 32. Tristicha alternifoUa Tul. var.

Dregeana (Warmg.). (Dreges Original-

eksemplar, Cap. b. sp. no. 2991).

Et Srykke fra Midten af en Stængel

(Vi). - [E. W.)

Fig. 33. Tristiclia alternifoUa Tul. var. piilchella Warmg. [T.. hyp-

noides Spr. var. pulchella Wedd.). Baikie Niger Exped. 1530.

A ; et Skud (forst. Vi). — B ; to Blade ('*/j). — C, D, E: Blomster-

dele. — F: Del af en gammel Plante, hvis sorte Blomsterstilke

ere c. 16 Mm. lange (2Va G. forst.). — Gr\ en Blomst med usæd-

vanlig lang Støvdrager. — [E. IF.)

6. Til Tristicha alternifoUa var. Dregeana nærmer sig ogsaa mest Schimpers

no. 1381, "auf Fels in Båchen, 6000' uber Meer; Silen Uha 16. Oktobr. 1863" (Herbar.

Berol.). Kapselstilken er 1—2 Cm.

Tristicha alternifoUa pul chel I a (Weddell) Warmg. Til T. alterni-

foUa mener jeg sluttelig ogsaa, at følgende to bør henføres.

7. Baikie Niger Exped., 1857—1859, no. 1530, CoU. C. Barter. (I Herb.

Berolin. bestemt af Al. Braun som Tristicha heterophylla A. Br. og af Weddell som Tr.

hypnoides pulchella (Prodr. p. 45). — Fig. 33.
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Eksemplarerne ere kun 2— 3 Cm. høje, meget spinkle og flne. Skuddene have

korte Blade af den sædvanlige ægdannede Form , mere eller mindre baadformet hvælvede,

butte, udstaaende og stive, men de faa mod Spidsen længere Blade, IV2— 2 Mm. lange, tyn-

dere, aflange eller lancetdannede, spidse eller jævnt tilspidsede, gennemsigtige, grønne og

flade; det hele Skud bliver ved deres Former og Stilling langt afsmalnet i Spidsen eller

tilspidset. De ere, ligesom hos T. alternifolia i det Hele, ikke tydeligt treradede
,

og da

de ganske ligne dennes, og da Kapslerne tillige faa lange Stilke (10— 15 Mm.), antager

jeg, at den bør føres til denne; men den kan maaske nok fortjene Navn af en Varietet.

Da Weddell har betragtet den som Var. pulchella af T. hypnoides, beholder jeg

dette Navn som Varietetsnavn under T. alternifolia.

8. Schweinfurth no. 2859: "Centralafrika, ira Lande der Mittu , am Uoko bei

Kero, auf Gneiss; 26. Decbr. 1869...

Daarlige, sammenfiltrede Eksemplarer af faa Cm. Højde med Kapselstilke paa 20

—

25 Mm. Længde.

9. Schweinfurth fra "Slromschnellen des Flusses Rohl; Jan. 1870" i Brauns

Herb. (Herbar. Berolin.) og no. 2854: "Centralafrika an Granitblocken im Wasser des

Rohl, Stromschnellen von Vohio, mit langen, fest anliegenden Auslåufern; 20 Dec. 1869«.

Den sidste er væsentlig lave, frugtbærende Tuer med Kapsler af IV2 Mm. Længde

og Kapselstilke af 1 Cm. Længde. Bladene ere aflange eller liniedannet aflange.

10. Gulielma Lister har sendt mig en Podostemacé fra Ægypten, den første

i dette Land fundne, med følgende Oplysninger: «It was growing on granite rocks in the

Nile, about 100 metres below the Ist cataract; in swiftly running water, and also for 2

feet above the water level, making the rocks appear crimson where the plant was wet. It

covered an area of about 10 square metres. The level of the Nile was lower this spring

than it had been for many years...

Jeg giver i Fig. 34 nogle Billeder af denne Plante. Den har aabenbart som sæd-

vanlig Rødder, der krybe hen over Klipperne, idet de danne Skud paa Siderne (Fig. 34 B)
;

men det er kun yderst smaa Stykker af dens Rødder, jeg har faaet at se. Ejendommeligt

er, at den kun synes at grene sig meget langt nede ved Skuddenes Basaldele (Fig. 34 A).

Dens Stængler ere lave, 2—3—4 Cm. lange. Mest ejendommeligt er, at Bladene, som

paa Stænglens nedre Del ere smaa og bredt ægdannede, mod Spidsen blive meget lange

(2—5) Mm.) og smalle, og navnlig langt tilspidsede; ved de langt tilspidsede Blade afviger

den fra de andre Former, jeg har set (Fig. 34 A). Nerven gaar heller ikke længere end

hen mod Midten af Pladen eller lidt over Midten. Bladet er bygget som sædvanligt, Cel-

lerne maaske noget mere langstrakte, og der var som ellers en Mængde smaa, paa begge

Bladflader lidt fremragende Kirtler (Kirtelceller), saaledes som afbildet (Fig. 34 C, D). En

Afvigelse er dog, at jeg ingen Kiselceller har fundet.
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Det langstrakte i Blad og Celleform er rimeligvis fremkommet derved, at Planten

er udviklet dybt under Vand, altsaa i svagt Lys ; maaske staar Kiselmangelen i Forbindelse

med det samme.

Skønt Planten er steril, maa jeg dog om end med Tvivl henføre den til Tristicha

altemifolia og nærmest Formen pulchella.

De afrikanske Tristicha-Former synes herefter at kunne henføres til væsentlig kun

2 Arter: T. Jrijiynoides Spr. og T. altemifolia Tul., idet jeg henfører T. trifaria Tul. til

den førstnævnte. De synes navnlig

at være forskellige derved, at T. alter-

nifolia har længere , smallere og frisk

grønne Blade, der sidde mere spredt,

saa at de sjældent dække hverandre

tagformet; at dens Skud ere slankere

og navnlig dens Assimilationsskud

meget lange og tynde
;

og at Blom-

sterne eller Kapslerne faa en hel Del

længere Stilke, ligesom de ofte ere en

Del større end hos T. hypnoides.

Blomsterne synes ogsaa ofte at sidde

to (-tre) tæt sammen
,
og Svøbbladene

ved deres Grund ere større end hos

T. hypnoides. Diagnosen af T. altenii-

folia vil kunne lyde omtrent saaledes

:

Caules distiche ramosi
,

sæpius gra-

ciles; alii steriles, fliiformes, gracillimi,

sparse obsolete tristiche foliati, sæpe

dichotomi ; alii floriferi subdichotonii

floribus ad dichotomias saepe hiuis,

bracteis ovatis acutis tenuibus primum

alabastra tegentibus. Folia rarius imbricata, oblonga-linearea v. oblouga, apice obtusa,

acuta V. acuminata; capsulæ longiuscule pedicellatæ.

Caules ad 1 dm. longi, teretiusculi , tenuissimi. Rami steriles ad 7 cm. longi.

Folia 2— 2'/2 mm. longa, 0,3— 0,5 mm. lata. Pedicelli capsiilaruin quam in T. hypnoide vulgo

longiores, 12—20 mm. longi.

Da jeg endnu ikke helt har forstaaet Tristichas Morfologi, maa denne Diagnose

med Tiden vistnok forbedres i Udtrykkene.

Fig. .34. Tristicha altemifolia Tul. var. pulchella (Warmg.)?

(Gulielma Lister: e cataractis Nili).

A; to hele Skud (Vi) fæstede til Roden (?), og fem Blade

fra forskellig Højde (6'/2 G. forst.) — B; Rodstykke med
Grunddelene af tre Skud. — C, D ; Dele af et Rlad, C det

nederste, D del øverste Stykke (""/i). — (E. TF.)
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Der nævnes endnu en Art af Tristicha, nemlig P. hifaria Presl. Den synes

meget tvivlsom bl. a. med H. t. Lokaliteten: "in ins. Philippinis (Haenke?)«

7. Om Slægten Marathrum.

Dr. C ar i o havde 1<S80 begyndt at studere denne Slægts Skudbygning paa Eksem-

plarer af M. Schiedeaniim , men da han forsøgte dette ved Hjælp af Seriesnit, kom han

ikke til nogen Forstaaelse af den ret indviklede Sammenhæng, der maatte være saa meget

mere vanskelig at forstaa, som Nøglen til den den Gang endnu ikke var givet ved mine

Undersøgelser M- Han overlod mig senere sit Materiale, der dog var skaaret i Slumper og

Stykker og ganske ubrugeligt til morfologisk Brug. Med dette Materiale sendte han dog

ogsaa et Par Blyantstegninger af Planterne, før de skares itu, der viste bl. a., at Skuddene

udspringe fra linieformede Rødder, to og to som sædvanligt hos Podostemaceerne. Det

samme fremgaar af tørret Materiale af M. utile , som findes i Brusseler Herbariet, og af

hvilke Figurer her meddeles (Fig. 39, 40), samt af forskelligt tørt Materiale af M. Schie-

deanum (Fig. 43, E). Det fremgaar af disse Figurer, at der i dette Punkt ingen Forskel

er mellem Marathrum og Podostemon, Mniopsis eller andre Slægter; Rødderne af f. Eks.

M. Schiedeanum (for Rio Ceito) overspinde Stenene i alle Retninger; de ere flere Cm. lange

og have en Bredde af V2—^1 Mm.

Slægten beskrives for øvrigt hos Tulasne (Monogr. p. 71) saaledes : «Herbæ

acaules, rhizomate crasso globoso-difformi v. breviter expanso et dichotome partito »; hos

M. foeniculaceum er "Rhizoma crassiusculum
,

irregulariter disciforme varieq,ue lobatum

et expansum", og lignende Beskrivelser gives af andre Arter. Om den nævnte Art tilføjes

yderligere: «Rhizoma .... membranas frondiformes varias abbreviatas simul et folia lon-

gissima inprimis in ambitu exserens«. Weddell (DC. Prodr. p. 53) skriver om Slægten:

"rhizomate .... nudoque v. squamoso,« og om M. foeniculaceum: « rhizomate crasso

lobato squamas frondiformes præter folia agente,i) om M. Schiedeanum: «rhizomate . . . .

squamis ut videtur destituto";« lignende om andre Arter.

Tegninger af Cario o. A. vise en uregelmæssig, kødet-knoldformet Stængel, der

hist og her bærer Blade, nogle større, nogle mindre, og Blomster; nogen Orden ses ikke;

i det nedenfor i Note nævnte Brev taler han om «kuchenformige Seitensprossen. Mine

M I Brev til mig af 5. Febr. 1881 skrev han endog: «Bei Marathrum dagegen, das in sehr reissenden

Stelien der Fliisse wåchst, bleiben geråde die Bliitter (oder Zweige—iiber ihren VVerth bin ich noch

nicht klar) am kieselårmsten , wåhrend der fest an dem Pelsen angebackte Thallus sehr kiesel-

reich ist». »Die Untersuchung von Marathrum macht ganz eminente Schwierlgkelten was die Ent-

wickelung der Blåtter (oder Seitensprosse) anbétrilft».
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Figurer 35, 37, 38, 39, 43 vise Rhizomets Former; hos nogle er det mere langstrakt, hos

andre kortere, mere « kageformet ».

Denne Stængels Morfologi er slet ikke forstaaet; thi disse "squamæn eller uraem-

branæ frondiformes,« der omtales i det anførte, ere Bladenes skedeformede Bladfødder.

Skuddet er i Virkeligheden bygget som hos alle andre Slægter, saavidt jeg kan se.

Stængelen er tyk, kortleddet, ofte ret uformelig, som de anførte Beskrivelser

ogsaa antyde; den ligger ned, er fladtrykt og fæstet til Underlaget med næsten hele sin

Underflade, eller dog store Dele af den, som derfor ere mørkebrune der, hvor den er

fæstet (Fig. 35 B, C). Hapterer har jeg ikke set. De unge , fra Roden udgaaede Skud

udbrede straks deres Basaldele og fæste dem til Stenene.

Bladene staa paa Flankerne af Stængelen, alternerende (Fig. 35 5; 37 A). Hvert

Blad har ved sin Basis en meget bred men kort, tynd, næsten hindeagtig Skede, der sprin-

Fig. 35. Marathrum Schiedeanum Cham. — (Mexico; leg. F. Liebmann).

A; gennem Stipelen af et Blad stikker det næste Blad frem, endnu i Bladleje. — B, C; et Rhizom set fra

Oversiden og fra Undersiden; de udfoldede Blade ere mærkede 1, 2, 3, 4, og gennem Bladfoden af det

sidsle stikker Blad 6' frem; i Kanten af Blad 4 udspringer et Sideskud, hvis første Blad er udfoldet. iFor-

størret). — (E. W.)

ger frit, ligulaagtigt frem, og som ud til Siderne kan løfte sig lidt i afrundede Lapper

(Fig. 35 A, B\ Fig. 36, 37). Snit som Dr. Cario har udført vise, at Bladene ere sam-

menvoksede indbyrdes ved Grunden, saa at de danne Hulrum, fra hvilke de nye Skud og

Blomsterne dukke frem, i Lighed med Forholdene hos Bhi/nchoJacis, Casfelnavia og Lopho-

gyne, men ikke saa dybe som navnlig hos disse sidste. Fig. 36 er en af Carios Figurer, der

vise disse Hulheder i). De ses endvidere af Fig. 38 og 47, hvilke Figurer tillige overbevise

') I det foran nævnte Brev skrev Dr. Cario ogsaa, at paa de "kuchenformigen Sprosse« opstaa •en-

dogent«, »aber in vertikal gestelite Taschen tief eingesenkt die BlaUer und Bliithen. .\n vertikal

durch den Ruchen gefuhrten Schnitten hal es den Anschein, als entstanden die Sprossunsen endogen:

horizontalc Schnitte zeigen jedoch . dass es nur eine sehr komplicirle Taschenbilduug ist, uber

dercii (li'iaillirte Ausbildung icli fieilich luuli nkiil ini tiåren bin«.
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om , at Greningen af Skuddet i Virkeligheden er som hos de nævnte Slægter eller i det

Hele hos Podostemaceerne af Lacideernes Underfamilie.

I Knop fatter hver Bladskede om det efterfølgende Blad
,
og indeslutter det i sin Hul-

hed, idet det dækker over det, saaledes som Fig. 35 A, B og Fig. 37 B fremstille.

MaratJirum utile har hele eller lappede Blade (Fig. 39, 40); de øvrige Arter flere

Gange snitdelte (Fig. 37, M. squamosum; Fig. 43, 44, 31. Schiedeanum
;

Fig. 47, M. foeni-

culaceun/); hos disse ses det tydeligt, at de nederste Afsnit udfoldes i nedstigende Følge

(Fig. 37 B, men især Fig. 43 A, B). Om de ere anlagte i samme Ordensfølge, ved jeg

ikke ; men formodentlig anlægges de som hos andre Podostemaceer omvendt, nemlig i op-

stigende.

At G ren in gen maa være som hos andre Lacideer, har jeg flere Steder kunnet

overbevise mig om, selv om det tørre Materiale ikke har tilladt mig at udrede Grendan-

nelsen i dens Enkeltheder. Det lille Blad, der kommer tilsyne paa Siden af Fig. 35 B—C,

Fig. 36. Marathrum Schiedeanum Cham.

Tre sukcessive Snit gennem et Skud (forst.); i I ses de to Huler mellem det midterste (ditheciske) Blad og

de to andre Blade; i II og 111 er Skuddet skaaret igennem; i det sidste ses en Antydning af, at det ene

af Bladene (det til venstre) danner Sideskud. — (Efter Dr. Cario.)

sidder aabenbart paa et Sideskud, der staar i den ene Kant af Blad 4. Saa vel af Dr.

Carlos Snit (Fig. 36) som af andre Præparater, jeg har set, fremgaar, at udpræget dithe-

ciske Blade forekomme. I det Hele er Skuddenes Forhold her aabenbart ganske lig den

hos den ogsaa i Blomsterbygningen meget nær staaende Slægt Rhyncholacis ^).

Jeg kan ikke se rettere end, at Blomsterne i visse Tilfælde staa enkeltvis, f. Eks.

i Fig. 37 {Marathrum squamosum Wedd.), men i andre Tilfælde ere de stillede indtil mange

sammen i Knipper (Fig. 38, 42), og rimeligvis foreligger der da en Blomsterstanddannelse

paa lignende Maade som hos Rhyncholacis.

Fig. 38 forestiller en stærkt grenet Plante ; Blomsterne staa tydeligt nok i fem

Grupper, flere i hver Gruppe : Grupperne ere sænkede ned i Hulheder mellem Bladene og

5) Se Warming, Familien Podostemaceæ, Afhandling V, K. D. Vid. Selsk.s Skr., 6. R., IX, 2. 1899.

D. K. D. VidcDsk. Selak. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI. I. 6
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have oprindelig ligget gemte, helt indesluttede i saadanne. Det er mig ikke muligt at ud-

rede Enkelthederne i Greningen af denne, kun i tør Tilstand foreliggende Plante; men det

er lydeligt nok, at midt mellem hver Oruhe or der et, formentlig dillierisk Blad. — Lige-

ledes ses den samme Gruppestilling af blomsterne paa Fig. 41.
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Blomsterbygning og Frugtform ere kendte; til Illustration af dem tjene Fig. 41,

42, 46, 47.

Det kan her straks fremhæves, at der flndes ikke blot radiære Blomster, som der

typisk skal flndes , men ogsaa ensymmetriske , idet Androeceet og Biosteret kun udvikles

ensidigt. Se nærmere under Marathriim Schiedecmum.

Arterne trænge til nærmere Udredning, som næppe kan gives endnu. Til en Be-

gyndelse meddeles følgende.

Fig. 39. Marathrum tttile l'u\. (Rio del Volcan: Pittier).

A; paa en Rod er der fæstet to Skud; to tynde Rødder udspringe fra den (V.i). — B; Et Blad (Va St.). —
C; en Rod, paa hvilken der sidder fire, ulige gamle Skud; et femte er brudt af (IV2 Gg. forst.). — D; en

Sten, som er overspunden med Rødder, fra hvilke flere Skud udgaa (IV3 Gg. forst.). — (C. Thornam.)

1. M.arathrum utile Tul.; Weddell in De Cand. Prodr., XVII, 55.

I Herb. Bruxelles flndes denne Art med Etikette: «3848, Pittier et Durand, Plantæ

Costaricenses ; la plus commune sur les pierres du Rio del Volcan. II. 1891." Der er

i Materialet flere smaa Sten, som ere overspændte af Rødder i alle Retninger (Fig. 39 C).

Rødderne ere 1— iVa Mm. brede, fladtrykte og tæt tiltrykte til Stenene. De kunne være

stærkt grenede (Fig. 40).

Skuddene sidde som sædvanlig parvis paa dem (Fig. 40) og ere endogene; ved

skiveformet udbredte, noget lappede Grunddele fæstes de til Stenene og kunne derved sidde

fast paa dem, selv om Rødderne, fra hvilke de udsprang, ere forsvundne (Fig. 39 A).

Nye Rødder kunne udspringe fra Skudgrunden. Skuddene ere yderst kortleddede, saa at

Bladene staa meget tæt.

6*
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Bladene. De allerførste Blade paa Skuddene ere forlænget omvendt ægdannede

eller aflange, gaaende lidt over i det spateldannede, hele og helrandede. De ældre og

større ere sædvanlig fjerformet lappede med paa hver Side indtil 6 alternerende Lapper,

som ere aflangt-ægdannede, butte eller i Spidsen lidt afrundede (Fig. 39, iO). Tulasne's

Figur vise dem «apice denticulatæ". Nedadtil gaa de større Blade, hvis Plader ere ulvaagtigt

mørkegrønne og tynde, jævnt over i en indtil 5 Cm. lang Bladstilk. De største forelig-

gende Blade ere 10— 12 Cm. lange, 2V2 Cm. brede. Nervationen ses af Figurerne.

Blomsterne staa knippevis og synes i hvert enkelt Knippe at staa i Siksak.

(Fig. 41 ui] Fig. 42). Hylsteret sprænges uregelmæssigt i Spidsen og bliver siddende ved

Stilkens Grund (Fig. 41 i>) ; den er c. 8 Mm. lang. Stilken paa de udsprungne eller af-

Fig. 40. Marathrum uf ile Tul. — (Rio del Volcan : H. Pittier).

En Rod, r, har dannet, flere, tyndere Siderødder; saavel fra Hovedroden som fra Grenene udspringe flere

Skud, af hvilke de to ældste allerede ere blomstrende (ved fl). Naturi. Storr. — (C. Tlioniam.)

blomstrede er 20—25 Mm.; i Spidsen udvider den sig stærkt skaalformet (Fig. 41 E)\

Skaalen kan være c. 1 Mm. bred, den er uregelmæssigt takket i Randen; jeg har ikke set

nogen, paa hvilken den er nlemum 3 Mm. fere lata» (Weddell 1. c); men Weddell's Eksem-

plarer ere i det Hele kraftigere end de mig foreliggende. Paa Eksemplarer fra San Pedro

(H. Pittier no. 10654) var der Kapsler med en c.
'^

i Mm. bred Skaal med paasiddende

Støvdrager og Perigonskæl og andre, ældre, hvor alt dette var ganske forsvundet, og Blomster-

bunden neden for Kapselen viste kun en Skævhed
;

Kapselens Ribber forlængede sig

ned ad den.

Der er 5—8 Støvdragere med ca. 3 Mm. lange, liniedannede , ret brede Traade;

Anthererne ere noget pilformede ved Grunden (Fig. 41). Blosterskællene ere fra en bred

Basis ganske jævnt og langt afsinalnede, eller do kunne i sjældnere Tilfælde være forlæn-

4
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get ægdannede
,

spidse eller tilspidsede. De naa omtrent Støvtraadenes halve Længde

(Fig. 41 E).

Pistillen har forlænget ellipsoidisk Frugtknude og to lange, i Blomstringsstadiet

Fig. 41. Marathriim utile Cham. — (Rio del Volcan : H. Pittiei).

A; en Gren, der med sin Underside sidder fast paa en Sten (Vi); a, 6 og c ere tre Blomster-, indenfor /' ses

en Grube, fra hviliien Blomsterne ogsaa begynde at titte frem. — B, C; Støvdragere og Blosterskæl fra en

Knop i A (Vi). — en Blomst, endnu omgiven af sit Hylster (Vi). — E; en ældre Blomst (Vi).
—

(C. Thornam et E. W.)

divergerende Grifler. Jeg finder ikke, at de kunne kaldes «ina basi connata« (Fig. 41, D, E).

Æghusets to Rum ere noget ulige store (Fig. 42 jB, C). Kapselen har 3 -|- 3 kraftige Ryg-

ribber samt ved Opspringningssømmene to

svagere Dobbeltribber (Fig. 42); dens Væg

har sædvanlig Bygning. Den er 3—3'/*

Mm. lang.

M. utile vokser desuden ved:

Pierres du Rio San Pedro, Costarica

meridional; H. Pittier (no. 10654); I.

1897. — S. Antonio, Sierra Nevada de Sta.

Marta (Dr. Karsten). — Venezuela: Rio

Bocono (se Goebel
,

Pflanzenbiologische

Schilderungen, 2, p. 334).

2. Marath ruin Schiedeaniim

Cham. (De Cand. Prodr. XVII, 53).

Af denne Art foreligger der mig et ret stort Herbariemateriale.

Fig. 43 A viser Planten i naturlig Størrelse. Rhizomet er omtr. 2—3 Cm. langt

og 5 Mm. bredt, men kan faa andre Dimensioner (Fig. 35),

Fig. 42. Marathriim utile Cham. — (Rio del Volcan

:

H. Pittier).

A; en Blomsterstand (iVs G. forst.) — B, C; Tværsnit

af Æghuset. - (C. Th. og E. W.)
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Bladene ere 10—25 Cm. lange, 2—5

lere , mere lancetdannede, andre bredere , un

Iciic udfoldes i nedstigende Folge C/i). — G; en moden

Kapsel (Vi^. — T>\ cn lignende ;i 3 Gg. forst.). —
E; fra Basis af et Skud med 'i Blade (til hejre) udgaar

en Bod , r—r , der hen mod Spidsen hærer liere smaa

Skud (g-(i). — (C. Th. et E. W.)

Cm. brede, omtrent elliptiske, nogle smal-

rtiden lidt ægdannede. Stilkens Længde

varierer; men da man paa samme Individ

kan finde yngre, endnu ret kortstilkede

Blade og' gamle, langstilkede, synes dette

ikke at have noget væsentligt at betyde.

1 Regelen har Stilken ^,3— Vs af Pladens

Længde, men kan være meget mindre, ja

den kan næsten mangle.

Pladen er indtil 5 Gange snitdelt,

med omtrent 12— 18 Afsnit af Orden I. paa

hver Side, og disse Afsnit ere indtil 5 Cm.

lange, og alternere regelmæssigt med

hverandre (Fig. 43). Afsnittene af 1. Orden

ere siddende eller kortstilkede, linie-lancet-

dannede i Form. Afsnittene af sidste Orden

ere linie- til traaddannede ; variere altsaa no-

get i Længde og Bredde (Fig. 44, 45), hvilket

formodentlig afhænger af det samme som

de tilsvarende Forskelligheder hos Rhyn-

cholacis (se Afhandling V, p. 123), nem-

lig af Vandets Dybde og Strømmens Fart.

Afsnittene af 1. Orden udfoldes tydeligt i

nedstigende Orden ; man kan flnde de

fleste af de nedre ganske uudfoldede,

medens de øverste ere ret vidt udfoldede

saaledes som Fig. 43 A og B vise.

Ørsteds Eksemplarer fra Rio Torre have

mærkværdigt korte Afsnit af de højere

Ordener saaledes, at de se ejendommeligt

uudfoldede ud.

Fig. 44 C viser, at Huden er dannet

af polygonale, smaa Celler uden de anden

Steds optrædende smaa. brune, kirlellii:-

nende Celler. I det Indre er der lil Dels

vide og ret lange ('.olier. Kar fandl Jog ikke

(Fig. 44 D). Af Kisoldaunelsor er der mange.
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Blomsterne. Hylsteret er tyndt, snævert tragtformet; det sprænges i Spidsen i

nogle faa store Tænder; dets Længde er c. 10 Mm. Blomsten har 5— 8 Perigonskæl og

lige saa mange Støvdragere, der ere omtr. 2—4 Gange længere end Skællene; Støvtraadene

ere noget udvidede paa Midten ; de ere omtrent af Kapselens Længde.

Kapselen er mørkebrun, 3— 4— 5 Mm. lang. Den er omtrent ellipsoidisk; har

8 Ribber, nemlig tre paa Byggen af hver Klap og 2 Dobbellribber ved Opspringnings-

sømmene. Dens Stilk kan være ret forskellig i Længde; i Almindelighed er den 2—3 Cm.

Fig. 44. Marathrum Scliiedeanum Cham. Fig. 45. MaratJmim Schiedeanum. Cham.

Bladdele. — A; Spidsen af et Blad (af Planten i To Bladdele (Vj); B har de korteste Afsnit; Tallene

Fig. 43), der er delt i lange, haarformede Afsnit 1—3 angive Afsnittenes Ordensfølge. — (E. W.)

(^Ii). — B; Spidsen af et Afsnit, set udenfra; B',

samme i Længdesnit. — C; Overfladen af et Afsnit

længere nede, og D, Længdesnit gennem samme.

— (E. W.)

lang , men paa Liebmanns meget kraftige Eksemplarer naar den indtil 8 Cm. Længde

(Fig. 43 C). Den modne Frugt er lyst eller mørkt kastaniebrun, næsten 5 Mm. lang, men

paa de store Eksemplarer indtil 6 Mm. Den skaalformede Krave, der bliver siddende under

Kapselen, er ikke altid lige stærk, sædvanlig P/a— 2^'2 Mm. bred (Fig. 43 D); oftest er

den noget højere ved den ene Side end ved den anden. Paa ældre Eksemplarer kan den

være omtrent forsvunden, saa at kun en mere eller mindre stærk Skævhed paa Stilken lige

under Kapselen betegner dens Plads. Ribberne løbe fra Kapselen ned paa dette Stykke;

ofte forsvinder Parenkymet mellem dem, saa at der dannes smaa Huller eller Vinduer paa

Blomsterbunden under Kapselen.
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Denne Art synes at være meget almindelig i Mexico og Mellemamerika. Jeg

har set Eksemplarer fra de nedenfor omtalte Lokaliteter.

Mexico. — "Staat Vera Cruz; auf Steinen im Bache unterhalb Apazapan (300 m.

iib. M.), Sept. 1894; leg. E. Stahl.» — Liebmann (1. c. p. 511): "Denne Art er al-

mindelig udbredt paa Mexicos østlige Side fra Kysten indtil 4000'. Jeg har iagttaget den

i næsten alle rivende Floder paa Østsiden ; saaledes i Rio Antigna, i en lille Flod mellem

La Isleta og Maloapam, i Smaafloder i Bunden af de dybe Baranker omkring Mirador, i

Floden ved Dos puentes mellem Totutla og S. Antonio Huatusco (4000') o. fl. St."

Centralamerika. — Rio Torre ad San José, m. Novemb. fl., leg. A. S. Ørsted.

Costarica: H. Pittier et Th. Durand, Plantæ costaricenses exsicc. no. 98. Dans un

torrent h S. Rios. 1. IH. 88. — Sur les pierres des ruisseaux. Environs de la Piedra

blanca. Aserri. 12— 17 Aout. 1889. Ad. Tonduz 1260. — Rio Torres a San José.

24—5— 1890. Ad. Tonduz 2486. — Sur les pierres du Rio Tiribi prés San José. 5. Marts

1890. Ad. Tonduz leg. 2163. — Id. no. 11295 (VII— 1897). — Pierres dans le Rio Ceibo

(200 M.) prés de Buenos Aires. I. 92. Pittier et Tonduz no. 659J. — Eaux du Rio Torre

k San Francisco de Quindupe, Maj 1893; leg. A. Tonduz (Herb. H. Schinz). — Herb.

Inst. physico-geogr. nat. costaricensis (Herb. Bruxelles): Sur les pierres du Rio Torres a

San Francisco de Guadelupe. Leg. Ad. Tonduz. I. 1896. — Sur les pierres du Rio

Tiribi au pont des Anones; leg. Ad. Tonduz, I. 1896 (no. 9839).

Plantæ Cubenses Wrightianæ no. 3194. Coll. C. Wrigth 1860—1864 (folia tan-

tum, quia subincertum).

I den nævnte Afhandling om Mexicos Podostemoner (se ovenfor, S. 24) opstillede

Liebmann ogsaa nogle nye Arter af Marathrumy nemlig M. flexuosum og M. tenue.

Marathrum. flexuosum Liebm. (1. c. p. 511) "differt a M. Schiedeano foliis longi-

oribus rigidioribus
,
petiolo communi flexuoso

,
partitionibus multo remotius alternis , laci-

niis ultimis longius linearibus. Folia 9 poU. longa, 3— 4 poll. lata. — Departem. Oajaca i

rivende Floder ved Guatulco, Mexico Occident., fæstet paa Granitblokke.« — Jeg kan i

denne Art ikke se andet end en kraftig, meget ubetydelig Form af M. Schiedeanuni : det

omtalte bølgede i Bladenes Rachis var ganske vist ret stærkt paa de tørre Eksemplarer,

men det svandt helt hen eller reduceredes 1 alt Fald betydeligt, da Bladene blodles

op i Vand.

Marathrum tenue Liebm. — Liebmann opstiller d. c.) endnu en anden Arl af

Marathrum, den nævnte: tenue. Den er rimeligvis kun en Form af M. Schicdeanum. Det

er lorclobig ikke muligt at afgøre , da Eksemplarerne ikke have Blomst , men kun modne

Kapsler. Han giver følgende Diagnose: »planta pusilla callo expanso saxis alTixa. I'oliis

poUicaribus tripinnalifidis . laciiiiis lapillaceis tenuissimis, peduiu-ulis I— 1^2 poll. longis
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sparsis (non axillaribus)
,

capsulis bivalvibus 8-costatis, costis decurrentibus. In torrente

faucina lapidibus affixa ad Huitamalco, Dpt. Vera Cruz, 2500' s. m.; Maio 184 1«. —
Liebmann anfører selv, at Planten mangler den skaalformede Udvidning paa Blomster-

stilkens øverste Del. Men dette hidrører aabenbart kun derfra, at den er forsvunden med

Alderen. Blomsterbunden er her tydelig skæv; mellem Ribberne fra Kapselen er der for-

neden Gennembrydninger , hvad Liebmann ogsaa bemærker, idet Parenkymet mellem dem

er forsvundet. — At den er en Marathrum, kan der næppe være Tvivl om, og da dens

Bladform m. m. er som hos M. Schiedeanum (Bladene ere lige saa mange Gange delte

som hos denne), antager jeg, at den kun er en Form af denne, der maaske er fremkaldt

ved Lokaliteten, maaske f. Eks. ved en skyggefuld Plads.

Liebmann omtaler endnu en anden Podostemacé fra samme Lokalitet som hans
M. tenue (Baranken ved Huitamalco), som ikke kan bestemmes, da den hverken fandtes
med Blomst eller med Frugt. Da han imidlertid kalder den »Marathrum? riccicefonne
Liebm. ad int."

,
og giver en Diagnose, vil jeg oplyse, at den i alt Fald ikke er nogen

Marathrum, snarere en Podostemon. Hans Diagnose lyder: «planta pusilla, callo expanso
lapidibus affixo , foliis adnatis dichotome partitis , laciniis linearibus pianis aveniis apice
obtusis emarginatisve. Folia 3—5 lin. longa.« Den har meget tydeligt baandformede,
grønne Rødder, fra hvilke Skuddene udspringe paa vanlig Vis. Den minder en Del om
Mniopsis Weddelliana.

Herfra føres jeg til at omtale M. Schiedeanum var. /9 modestum Wedd. i DC. Prodr.

p. 54, der er «typo multo minor, foliis 3— 5 centim. metientibuS" osv.

Marathrum Schiedeanum /?, modestum Wedd.

Herhen tror jeg at maatte føre nogle Eksemplarer, som udmærke sig ved at være

meget mindre og finere i Bladene, og som ikke have nogen Skaal om Basis af Frugten,

ialtfald ikke uden en ensidig Fremragning. Et Eksemplar er afbildet Fig. 38. Bladene ere

mørkegrønne; Formen er som hos M. Schiedeanum^ men de ere mindre, fra 3 til 12 Cm.

Ige. Blomsterne sidde i faatallige Grupper. Hylstrene ere store, tragtdannede, foroven

spaltede i 2— 3— 4 store Flige
;
Længden er indtil 1 Cm. Blomsternes Androeceum er

alsidigt eller undertiden, hvad særligt maa fremhæves, ensidigt; i første Tilfælde bestaar

det af 5—8 Støvdragere , der sidde paa Randen af en lille Skaal (Fig. 46 J.) ; i andet Til-

fælde er der 1—2— 3 Støvdragere, og disse sidde til den ene Side, og kun til denne Side

er der Antydning af nogen Skaaldannelse eller selv en saadan mangler (Fig. 46 I), F,I, K).

Det har sin store Interesse at finde denne Variation ikke blot inden for samme Slægt, men

formentlig ogsaa inden for samme Art. Perigonskællene ere liniedannede og have for-

skellig Længde ; i nogle Blomster ere de næsten saa lange som Støvtraadene (Fig. 46 F},

i andre ere de kun halvt saa lange. Længden er c. 2V2 Mm. Støvvejen har en ellip-

soidisk Frugtknude, omtrent af Støvdragernes Længde. De to Grifler ere bøjede ned til

Androeceets Side i den stærkest ensymmetriske Blomst (Fig. 46 i>, F). Kapselens

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturviJensk. og mathem. Afd. XI 1. 7
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Stilk er IV2—2V2 Cm. lang. Skaalen er som sædvanlig noget skæv, og hos de zygomorfe

mangler den helt paa den ene Side. Kapselen er lysebrun, kraftigt ribbet, 2V2— S^'s Mm. Ig.

Herhen mener jeg at burde føre følgende

:

Centralamerika. I Floden ved Matagalpa i Segovia; paa Stene. Januar 1848.

A. S. Ørsted (Støvdragerkredsen komplet). — La Luz pr. Cordoba. Ad lapides in rivulis.

4. Oct. 1882. (E. Kerber, Plantæ mexicanæ no. 83.). Støvdragere 2—3; ensidige, længere

Perigonskæl. — Costarica. Eaiix du Rio Parrita grande å San Marcos. III. 1893. A.

Tonduz 7951. — Rio del Volcan: H. Pittier 3846. — Gust. Rernouilli no. 57. Herbar.

Guatemalense. Rio de Mazatenango, Nov. 1862.

Fig. 16. Marathrum ScJiiedeanum Cham. et /3 modestum Wedd.

A; en Blomst ('/i ;
leg. A. Tonduz; Rio Tiribi, 9839). — B, C; en Blomst, frigjort og indesluttet i Spa-

thella; den har 2 Støvdr, og 3 Perigonskæl (Vi; Rio del Volcan; H. Pittier, 3846). — D—K, leg. Tonduz

ad Rio Parrita, 7951; D ; en enhannet Blomst, udtaget af Knoppen. E; Tværsnit af Ovarium. F; en 3-han-

nct Blomst. Gr; Polienliorn. H; en Støvdrager, set forfra. I, K; to Androeceer (3 Støvdragere, i I de to

sammenhængende) og Perigonskæl. — {E. TF.)

Jeg kan efter det foreliggende Materiale ikke afgøre , om denne Form er en selv-

stændig Art.

For at gøre Billedet af Formforholdene inden for Slægten fnldkomnere, vil jeg

endnu omtale den følgende Art, af hvilken jeg har haft godt, tørret IMateriale.

3. Marathrum foenicnlaceum Humb. et Bonpl. PI. Æquin. I. 40; ^Veddell i

De Cand. Prodr. 17, p. 53.

Til denne Art mener jeg al maatte henføre Eksemplarer i Berliner Herb. med Eti-

kette: iiPlanlæ ColiMiibianæ , F. C. Lehmann (22261 : An Rollsteinen im Bio Paz u. Rio
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de la Plata. 1000 m. 9. 12. 1882. — Tolima in Columbia." Da der foreligger ret gode,

tørrede Eksemplarer, kan jeg Ulføje følgende om den.

Fig. 47. Marathrum foeniculaceum. Humb. el. Bonpl.

A; en hel Plan(e (^'3 St.). - B', B'; Basis af et Skud, set fra Undersiden og Oversiden (l'/^ Gg. forst).

De tre Blade paa Hovedskuddet I ere mærkede a, b, c; st er en Bladfod. Sideskuddene ere mærkede II.

III. — C; Spidsen af et Skud, hvis to øverste Blade ere mærkede a—/?; mellem dem den endestillede

Blomst (fl).
— D—I; Blomsterdele (de fleste c. 7 Gg. forst.). — K. moden Kapsel. — L ; nederste Del af

en ældre Plante (lidt over nat. St.) — (C. Th. et E. 17.).

7*
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Skuddene ere ret rigt grenede med mange korte Grene, ret tykke. Det er tyde-

lig den sædvanlige Podostemacé-Grening (Fig. 47 — jB^). Ældre, store Eksemplarer kunne

have mange Blomster (Fig. 47 L) ; om disse ere delvis enligt stillede, eller om de alle staa

gruppevist, kan jeg ikke afgøre.

Bladene omfatte Blomsterne med brede Foddele, der kunne faa Udseende af

selvstændige Skæl, hvorfra Weddells Udtryk 1. c: urhizomate crasso .... squamas frondi-

formes præter folia agente«. Maaske er der ogsaa piadeløse Blade, reducerede til den

brede Foddel ; dette kan jeg ikke se tydeligt, men det i Fig. 47 C afbildede Præparat tyder

derpaa. Bladene ere 20— 30 Cm. lange og have en lang (c. 10 Cm. Ig.i Stilk. Pladens

Afsnit af 1. Orden ere ikke mange; den (falske) Gaffelgrening som Fig. 47 A viser, og

som optræder straks fra først af, er meget karakteristisk, navnlig ved Sammenligning med

M. Schiedeanum.

Blomsterne ere først sænkede ned mellem Bladenes Foddele (Fig. 47 B, C),

senere, efter Hylsterets Sprængning, langstilkede (Stilkene 2—3 Cm. Ig.
;

Fig. 47 L). Hyl-

steret er c. i Cm. Ig. Under Blomsten er Stilken lidt opsvulmet og gaar over i den

Krave, der her fmdes ; Skaalen under den modne Kapsel er 1 — 1^ 2 Mm. bred (Fig. 47 K).

Der er 5—8 smaa, liniedannede, langt tilspidsede Perigonskæl, og lige saa mange, dermed

afvekslende Støvdragere (4—5 Mm. lange). Støvtraadene ere lidt bladagtige, og hist og her

kunne to være forenede (Fig. 47 Z>, E), Pollenkornene ere enlige, med 3 Opspringssteder

(Fig. 47 F.). Griflerne ere lidt kølledannede, undertiden lidt skæve i Spidsen, hvor Pollen-

kornene sidde fast (Fig. 47 G, H); de ere indbyrdes frie eller næsten frie, og c. 1 Mm.

lange. Kapselen er 4—5 Mm. lang.

8. Om Podostemaceerues Slægter.

I min Bearbejdelse af Familien Podostemaceæ i Engler og Prantis uNatiirliche

Pflanzenfamilien.) (III, 2a; 1890) udtalte jeg: "In der Zukunft wird die Systematik sich

ganz sicher wesentlich åndern miissen«. Tiden er heller ikke endnu moden til et virke-

ligt begrundet, naturligt System af Slægterne; dertil mangle alt for mange paalidelige og

omhyggelige Specialundersøgelser, hvilke ere langt mere nødvendige i denne Familie end

i nogen anden , fordi dens indviklede og højst besynderlige morfologiske Forhold aldeles

ikke have været forstaaede af de tidligere Bearbejdere og til Dels heller ikke ere det endnu.

Der er desuden opstillet mange flere Arter paa slet og ufuldstændigt Mtiteriale end vist i

nogen anden Familie, fordi Planterne meget ofte maltrakteres af Vandstrømmene, hvilket man

ikke altid har forstaaet eller været tilstrækkeligt opmærksom paa (se f. Eks. Casteluavia
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princeps; Afhandl. II; 1882). Der er nu Udsigt til, at vi ville kunne gøre et stort Skridt

fremad ved de indgaaende Undersøgelser, som Dr. John Willis foretager paa Ceylon

paa et stort og fortrinligt , til Dels levende og af Frø opelsket Materiale af Indiens 4rter,

og med store Forventninger imødeser jeg dette Arbejde. Ikke desto mindre vil jeg allerede

nu forsøge at give en kort Oversigt over, hvorledes Slægterne bør knyttes til hverandre

efter den, desværre ogsaa ret ufuldstændige, Kundskab, som jeg hidtil har kunnet faa til

Familien.

I Aaret 1849 delte Tulasne^) Familien i 2 Tribus : 1) Dioicæ s. Hydrostachijeæ,

og 2) Androgynæ s. Eupodostemece. Den samme Inddeling findes i hans Monografi

(1852) og, med Benævnelsen Subordines, hos Weddell i De Cand. Prodr. 17 (1873).

Heri tror jeg, at der bør gøres den Forandring , som jeg har foreslaaet i Danske Vidensk.

Selsk. Oversigt 1891 -), at Hydrostachydeerne hør udskilles som en egen Familie, Hydro-

stachydaceæ, fra Familien Podostemaceæ.

Under sin anden Tribus havde Tulasne 1849 to Subtribus: Achlamydeæ eller

Lacideæ og Chlamydeæ eller Tristicheæ, en Inddeling der ligeledes er bevaret af ham

(1852), men ikke af Weddell (1873), i det denne nemlig af Tulasnes Tristicheæ udskiller

Weddellina som en sideordnet Afdeling, saaledes at han altsaa faar 3 sideordnede "Tri-

bus »: Tristicheæ, Weddellineæ og Etipodostemoneæ. Jeg anser dette for urigtigt, ligesom

ogsaa Hooker og Benthams Henførelse af Weddellina til Trib. Mourerece (Gen. Plant.

III, 107) er urigtig. Tulasne har her haft et rigtigere Blik; Weddellina er sikkert nær-

mest beslægtet med Tristicha, om end ret afvigende og enestaaende, og bør forenes med

de to andre Slægter, Tristicha og Laivia (Terniola) til én Underfamilie, for hvilken Tu-

lasne's gamle Navn bør beholdes, Tristicheæ (eller Chlamydeæ). Karakteristisk for denne

er: Blomsterne have intet Hylster (Spathella), men et veludviklet, oftest endog sambladet

Bioster, og en 2—3-rummet Kapsel med lige store Klapper. Hos Laivia og Weddellina

ere Blomsterne radiære, hvilket vel maa sættes i Forbindelse med, at de blomstrende Skud

ere mere lodret stillede end hos Tristicha, hvis Skud ere stærkt dorsiventrale.

Om Weddellina' s Moviologi have vi nu gode Oplysninger af Goebel (1893; Pflanzen-

biologische Schilderungen, Bd. 2) og Wåchter (1897; Flora 83). Om Tristicha har jeg givet

Oplysninger i 5te Afhandling (1899) og ovenfor; der er endnu meget tilbage at oplyse.

Laivia har jeg omtalt 1891 i Afhandling IV; ogsaa om denne Slægt og dens Arter bør

nye Undersøgelser afventes. Den fortjener vistnok at deles i flere Slægter. Hos nogle er

det thalløse, til Underlaget fæstede Legeme dannet alene af en skorpeformet Rod, der

minder om en Skorpeliken; hos andre er det derimod fremgaaet af en Sammensmæltning

') Podostemacearum synopsis monographica i Ann. d. se, 3. Sér., XI, p. 87.

^) Eug. Warming, Note sur le genre Hydrostachys.
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af et Skudsystems forskellige Dele. Det første er Tilfældet med Laivia zeylanica (Gardn.)

Tul. (min 4. Afhandl. S. 161, Fig. 27— 30), det sidste med L.foliosa (Wight), (ibid. p. 1.59,

Fig. 26). Dette synes en saa væsentlig Forskel, at jeg linder, det bør have sit Udtryk

deri, at de faa forskelligt Slægtsnavn
,
og jeg vil derfor foreslaa, at Tulasnes eller rettere

Grifflths af ham optagne Navn Laivia benyttes for L. zeylanica og lignende, medens

hans senere Slægtsnavn Terniola (1852; Monogr. p. 189) benyttes for den anden af disse

Artsgrupper (L. foliosa osv.). Wights Navn Laivia for en Rubiacé er nemlig ikke op-

retholdt og kan saaledes godt anvendes, saaledes som Tulasne oprindelig gjorde.

En tredie Slægt bør da vistnok dannes paa Grundlag af Dalzellia ramoslssima

Wight (Tulasnea ramosissima Wight), fordi dens Vegetationsorganer ifølge Wights Icones

pi. Ind. or., V, tab. 1920 synes at være væsentlig forskellige fra de andres, nemlig grenede,

frit bølgende Rødder, besatte med smaa, blomstrende Skud. For denne kunde Wights

Navn Dalzellia beholdes (Ic. pi. Ind. or. V, p. 35).

Alt dette vil komme til at staa klarere, naar Dr. Willis's Arbejde foreligger.

Den 2den Underfamilie af Podostemaceerne kan kaldes med det ældste (Tulasne'ske)

Navn, Achlamydeæ. Den karakteriseres ved følgende: Blomsterne ere først indesluttede i

et Hylster (Spathella) , der sprænges; Bioster findes, men er reduceret til smaa, oftest

liniedannede Skæl; for øvrigt er Blomsten radiær eller zygomorf.

De mange Former, som vi her møde, ere ingenlunde lette at gruppere; Typerne

flyde til Dels i hverandre, og mange ere endnu højst ufuldkomment kendte.

Jeg finder det naturligst at begynde med Slægterne Ligea (hvormed Tulasnes

Oenone er bleven forenet af Tulasne selv, 1852) og Apinagia, fordi de synes mig at

maatte staa den ældste Form nærmest. De danne en lille, naturlig Gruppe, Apinag ieæ.

Den morfologiske Bygning er her mindst indviklet. Rødderne ere nemlig traad-

formede og tjene aabenbart nærmest som Vandringsorganer og Udgangspunkter for nye

Skud. Skuddene ere i alt Fald hos de fleste Ligea-kvi&v ret lange, s t ra k 1 1 e d de de,

oprette og bølge frit i Vandet; de ere cymøst grenede med Blomsterne enlige i

Dikotomierne efter den for Podostemaceerne ejendommelige Greningsform. Blomsterne ere

dernæst radiære, og de talrige Støvdragere danne en sluttet Kreds eller endog

mere end én Kreds hos en Del af dem. Kapselrummene og Klapperne ere lige store.

Herfra føres Rækken videre til mere indviklede Former, hvis Blomsterstande ligne segl-

krummede Svikler eller snarere ere en Art Segl [Apinagia-kvitx)
,

og Blomsterne hlive

zygomorfe, idet Androeceet og Perigoniet bliver ensidigt og faatalligt. Endog hos samme

Art kan der trælfes radiære og zygomorfe Blomster {Ligea Bichardia/ia ,
Apinagia

fiicoides efter Tulasne's Monographi p. 90 og 101).

Derfra gøres Overgangen paa den ene Side til en meget naturlig lille Gruppe, 2Iou-

rereæ, hos hvilken de vegetative Skud blive nedliggende, tiltrykte til Underlaget og
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rhizomagtige , medens Blomsterne ere samlede i Blomsterstande, som udgaa fra dem,

og tilsyneladende ere lange Klaser eller Aks, der dog i Virkeligheden ere en videre Om-

dannelse af de nævnte seglformede Stande (Afhandling III, 1888). Hertil høre: Mourera,

Lonchostephus og Lacic] deres Blomster ere radiære og mangehannede.

Paa den anden Side gøres der gennem lave og kortleddede {usiængeMøsen) Apinagia-

Arter {Chamcelacis) Overgang til en anden lille Gruppe: Marathrece, med Slægterne

Marathrum og Rhyncholacis den første er omtalt ovenfor, den anden har været analy-

seret i Afhandling V. Hos disse ere Blomsterne radiære, formodentlig i Sammenhæng

med, at de staa mere lodret op fra Rhizomet; Støvdragerne danne en sluttet Kreds, og

Kapselrummene og Klapperne ere lige store, men der er dog, som ovenfor vist (S. 49),

Variationer med ensidigt Androeceum. De vegetative Skud ere korte, tykke og kort-

leddede, og Blomsterne udgaa fra dem enten enkeltvis eller gruppevis stillede, altsaa i

en Art Blomsterstand uden Højblade. De ere mere eller mindre indsænkede mellem

de sammenvoksede Bladgrunde.

Disse tre Grupper, der kunde kaldes Lacideæ, have altsaa følgende Indhold:

1. Apinagieæ. Ligea [Oenone] og Apinagia, der synes mig vanskeligt at kunne

adskilles, hvilket f. Eks. ogsaa fremgaar deraf, at Weddell forener flere af Tulasnes

Ligea- og Apinagia-Arter i Slægten Neolacis. De ere meget slet kendte ; flere Arter

ere aabenbart opstillede paa utilstrækkeligt Materiale. Hvad der anføres om Ligea, at den

skal skilles fra Apinagia «capsula levi«, maa nøjere undersøges; hvis Kapselen helt er

uden Sklerenkymstrenge , er det en Karakter af Betydning; hvis det kun betyder, at de

ere til Stede, men for svage til at træde stærkt frem, er det betydningsløst. Navnlig disse

Slægter trænge til et omfattende Studium. De have hjemme i Brasilien og Guiana.

2. Mourer eæ. Denne 2den Gruppe omfatter Slægterne Mourera, Lonchostephus

og Lads, der alle have hjemme i det nordUge Brasilien og Guiana.

3. Marathrece. Denne Gruppe omfatter altsaa de to Slægter: Marathrmn og

Rhyncholacis. Af disse har den første især hjemme i Mexiko , Centralamerika og det

nordvestligste Sydamerika; den anden i Brasilien og Guiana. Maaske bør Lophogyne

sluttes hertil, saaledes som Hooker og Bentham gøre. Den har, som de foran nævnte,

frie Støvdragere og omtrent lige store Kapselklapper. Dens Skud ere nedliggende, sammen-

smæltede indbyrdes og med Bladgrundene til et thalløst Legeme, i hvis Hulheder Blom-

sterne ere nedsænkede enkeltvis.

Den følgende Gruppe kan kaldes Podostemeæ (Hook. og Bth. 1. c. pag. 107 have

en nogenlunde tilsvarende Tribus Eupodostemeæ).

Som Type sætter jeg her Fodostemon (Pod. g Eupodostemon hos Weddell). Rødderne

ere linie dannede og tjene som Vandringsorganer og Udgangspunkter for nye Skud;

Skuddene ere oftest lange, oprette og tydeligt grenede, med tydeligt ditheciske
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Blade og endestillede, stærkt zygomorfe Blomster, 2-hannede med Støvdragerne

fæstede paa et Andropodium, og med ulige store Kapselklapper (Afhandl. I, II). Ret,

nær til Podostemon og ligesom den med Kapselribber slutter sig aabenbart Oserya Tul.

et Wedd. (1849), som er en 1 -hannet Podostemon med udadvendt (?) Anthera.

Hertil synes ogsaa nogle meget smaa Casfelnavia-Arler med enblomstrede Skud

(Weddells Sect. Castelnella) at slutte sig (C. serpens; Tul. Monogr. Tab. XII, fig. 2 ; C.

motuindra; Tul. Monogr. tab. XII, 1). De have efter Tulasnes Billeder 2-rummede Kapsler,

ikke ennimmede som Castelnavia; de ere aabenbart ægte Podostemon-Arter.

Om Angolæa skal slutte sig hertil er mig uklart.

En anden Gruppe Slægter har Kapsel uden Ribber, d. e. i hvis Klapper der

ikke er Spor af Sklerenkymstrenge
,

og dette Forhold betragter jeg som saa væsentligt, at

det maa være nok til at henføre to ellers væsentlig ens byggede Planter til forskellig Slægt.

Thi denne Bygningsforskel synes ikke at kunne bero paa økologiske Tilpasningsforhold.

Først og fremmest staar her: Mniopsis Mart. et Zuccar. , men hertil synes endvidere

Devillea at maatte henføres, hvis den virkelig ingen Sklerenkymstrenge har; den synes at

være en 1 -hannet Mniopsis. Begge ere sydamerikanske Slægter.

Podostemon-S\^gi&x\ træffes typisk baade i Amerika og Indien. I Amerika udvikles

den videre i Castelnavia (g 1. Eucastelnavia hos Weddell p. 80) ; Rødderne ere som hos

Podostemon, og Blomsterne omtrent ligesaa; men Skuddene blive meget kortleddede og

brede, og idet Grene og Bladgrunde smælte sammen, fremkommer et lignende thallusagtigt

Legeme som hos Lophogyne. I Hulerne mellem Bladene skjules Blomsterne før Udspring-

ningen. Ovarium er enrummet, «septo abortivo v. evanido«.

En anden Udviklingsretning have navnlig de indiske Podostemaceer slaaet ind paa,

idet Rødderne komme til at spille en langt mere fremtrædende Rolle derved, at de blive

væ sen 1 1 ige A s si mil a t ion s o r gan e r. I Sammenhæng hermed blive Skuddene meget

smaa, oftest 1 -blomstrede, og deres Blade meget smaa og enkle. Det er denne samme

Udviklingsgang, som inden for Tristicheæ fandtes hos Lmvia. De indiske ere for en Del

blevne henførte til Slægten Dicræa\ i Virkeligheden er det, som ovenfor nævnt, kun en

ringe Forskel, der er mellem den og Podostemon (nemlig ens store Kapselklapper hos Dicræa.

mere ulige store hos Podostemon), og det er derfor ganske naturligt, at de slaas sammen

hos Hook. og Bth. samt hos Trim en under Slægten Podostemon.

Bladene sidde i to Rækker. 1 eller 2 Støvdragere.

Det første Skridt er, at Rødderne blive baandformede og krybe hen over Stenene,

mindende meget om Marchantia eller Aneura og Metzgeria. Paa Overfladen og Randene

af dem sidde Skuddene, der ere smaa og temmelig oprette . i Forbindelse hvormed staar,

at Kapselklapperne ere mindre ulige store end hos Podostemon. Herhen maa i'tues Hook.

og lUMilliains Ihiderslægt Po / // //I c iir inii (Tavl.) mod f. Eks. Dicnva ]]'allicliii Tul. (se
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Hook. et Bth. Genera pi. III., p. 112). Denne Underslægt fortjener, som anført ovenfor, at

ophøjes til selvstændig Slægt, saa at nævnte Art kommer til at hedde Polypleurum Wal-

lichii (Tul.), og den siamesiske, ovenfor beskrevne Art, P. Schmidtianum Warmg. liapslerne

ere ribbede. Støvdragerne 1—2. Hvor mange Arter der skulle henføres hertil, maa frem-

tidige Undersøgelser vise. Maaske bør Slægten Ceratolacis rettest stilles nærmest her

;

den synes at være en Polypleurum med stive, spidse, hornformede Grifler.

Videre slutter sig hertil Mniopsis Hookeriana Tul. , Podostemon Hookerianus hos

Weddell, af Tulasne (1849, 1852) og af Weddell henført til Underslægten Griffithella

(DC. Prod. p. 74) ; denne bør beholdes som en selvstændig Slægt, i det jeg gaar ud fra, at

Kapselen ikke har Sklerenkymstrenge (hvorfor Tulasne har henført dem til Mniopsis).

Derimod synes Mniopsis Johnsonis at være en Polypleurum (se S. 13). Hos Hook. og Bth.

1. c. pag. 112 forenes Griffithella med Urette med Polypleurum.

Hertil slutter sig Cladopus Hj. Møller afvigende ved den ejendommelige Skudform

(Bladene ikke 2- radede), den enlige Støvdrager, den noget krummede Blomsterakse og de

stærkt ulige store Kapselklapper.

Denne Udvikling af Rødderne føres dernæst videre, idet de blive bredte ud til

lichenlignende Skorper, som i hele deres Udstræ,kning ere fasthæftede til Stenen, og

som bære Skuddene paa hele Overfladen, — en Udvikling , der er parallel med den hos

Lawia omtalte. Saaledes forholder det sig med Tulasnes gamle Slægt Hydrobrt/um, for

hvilken H. olivaceum er Repræsentant (Afhandl. IV, pag. 167). Hos Weddell henføres

denne Art (1. c. p. 75) til Podostemon g 3 Zeylanidium. Det skal endvidere være karak-

teristisk for denne Underslægt, at den har «Spathella ovoidea , sub anthesi longitudinaliter

flssa et cymbiformis". Hvor stor Vægt der skal lægges paa denne Karakter, kan jeg

endnu ikke bedømme ; men er den væsentlig, bør Hydrobryum-Slægten ogsaa af den Grund

bevares og Polypleurum acuminatum maaske henføres til denne.

Som Repræsentant for Dicræa-Slægten Pet.-Thouars komme da for det første de to

madagaskarske Arter, D.minutifiora og I), imbricata , til at staa, der ere urhizomatosæ

s. dissimilicaules". Hvor vidt dette er rigtigt, kan jeg ikke endnu afgøre, da jeg ikke

kender disse Arter. Efter Blomsterne lader Dicræa sig ikke adskille fra Podostemon.

Hos Dicræa dichotoma Tul. og andre nærstaaende Arter (Weddell 1. c. p. 69— 70,

no 4, 5, 6 og 7) ere Rødderne 2 Slags , dels de sædvanlige krybende , liniedannede , dels

saadanne som bølge frit i Vandet, og ere besatte med smaa toradet-stillede og toradet-

bladede Skud. Hos Tulasne (1849) dannede de Underslægten Macrolacis, der maaske bør

ophøjes til Slægt, men foreløbig lader jeg dem forblive under Dicræa.

Om den af Hook. et Bth. (1. c. p. 113) til Sekt. 4. Selaginoides henførte Dicræa

selaginoides (Beddome) Weddell (Weddell i DC.Prodr., p. 68) vover jeg ikke at udtale mig,

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skv., G. Række, natui'videiisk. og mathem. Afd. XI. 1. g
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da jeg egentlig kun kender den af Litteraturen. Men ogsaa denne fortjener utvivlsomt at

henføres til en selvstændig Slægt, for hvilken jeg i saa Fald vil anbefale Navnet Willisia

efter Dr. John Willi s paa Ceylon.

Tilbage staa en Del mærkelige Arter, der have Kombination af lange, oprette

Løvbladskud og thalløse Legemer, som bære smaa Blomsterskud, f. Eks. Podostemon api-

catus, Sphærothylax abyssinica og endvidere de andre afrikanske Arter med inden for

Hylsteret mere eller mindre nedbøjet Blomst. En naturlig Systematik af disse er i

Øjeblikket næppe mulig.

Jeg tror altsaa, at Slægterne af Podostemece kunne opstilles paa følgende Maade,

naar særligt Vegetationsorganerne lægges til Grund for Inddelingen:

1. Rødder liniedannede
,
krybende, bære oprette eller skraat rettede, trinde Skud med

toradede Blade.

a. Kapsel med Sklerenkymstrenge. — Podostemon Michx. [Podostemon^ § 1. Eupodoste-

mon hos Weddell); Oserya Tul. et Wedd. og maaske Sekt. Castelnella af Castel-

navia samt maaske Angolæa.

b. Kapsel uden Sklerenkymstrenge. — Mniopsis Mart. et Zucc; Devillea Tulasne

et Wedd.

2. Rødder mangle (?| eller ere liniedannede, krybende og bære Skud, der ere kortleddede,

brede og smælte sammen med Bladgrundene til el fladt, til Underlaget fastpresset

thallusagtigt Legeme. — Castelnavia Tul. et Wedd. (Cg 1. Eucastelnavia hos

Weddell).

3. Rødderne ere to Slags: trinde, der krybe hen over og ere tiltrykte til Underlaget, og

andre, der udgaa fra dem og ere frit i Vandet bølgende, trinde til baandformede Assi-

milationsapparater
,
paa hvilke de kortleddede, meget smaa Skud med toradet stillede

Blade sidde i to Rækker. — Dicræa Pet. Thouars (sect. Macrolacis og maaske sect.

Eudicræa hos Tulasne).

4. Rødderne blive flade, brede, hepaticé-formede, tiltrykte til Underlaget og bære smaa,

sædvanlig enblomstrede Skud paa deres Overflade hen imod Randen. —
a. Kapsel med Sklerenkymstrenge. — Polijideunun (Tayl.) Warmg. ; Cerafolacis (Tul.).?

b. Kapsel uden Sklerenkymstrenge. — Griffithella (Weddell) Warming; Cladopu^

Hj. Møller.

5. Rødderne blive brede, hepaticé- eller likenagtigt udbredte og bære Skuddene paa hele

Overtladen. Spatha baadformet. — Hydrobnjum (Endl.l Tul.

6. Dicræa selaginoides (Bedd.) Weddell bliver Type for en ny Slægt : Willisia Warmg.

7. Om de heteroblaste Arter som Podostemon apieatus og om Sphærothylax og Leio-

thylax-Avlerne bør nye Oplysninger afventes. Ogsaa lier trælYes den samme Mod-
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sætning mellem Arter med Sklerenkymstrenge i Kapselvæggen og uden saadanne.

Engler havde i 1894 (Botan. Jahrbiicher, XX, p. 134— 135) henført to nye afrikanske

Arter til Dicræa, men til en ny Sektion af denne, Leiocarpodicræa Engler (ncapsulis . . .

lævibus enerviis"). Jeg har lagt dem til Grund for en ny Slægt, Leiothylax (1899; Af-

handling V). Denne staar altsaa i lignende Forhold til Sphærothijlax , som Mniojrjsis

og Griffithella til Podostemon og Dicræa.
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Sixiéme mémoire')

sur la famille des Podostémacées,
par

Eu^. Warming.

(Présenté a la seance du 10 mai 1901.)

Dans le présent mémoire, je publle, d'iine part, quelqiies recherches speciales se

rapportanl aux genres Polypleurum^ Cladopus, GriffitheUa, Sphærothtjiux, Tristicha et

Marathmm; d'autre part, une coiirte revision systématique des Podostéoaacées. d'aprés

les resultats que m'ont fournis jusqu'ici mes études sur cette famille.

En 1849, Tulasne divisa la famille des Podostémacées en deux tribus : \] Dioicæ

s. Hydrostacltyæ et 2) Androgynce s. Eupodostemeæ [soiv p. 53). Cette méme division se

retrouve, en 1852, dans sa monographie et, en 1873 (Prodr. De Cand.), Weddell l'adopia

aussi. En 1891, j'ai propose de separer le genre Hydrostachys des Podostémacées, et d en

faire une famille autonome^).

Dans sa seconde tribu, Tulasne (1849 — 18511 distingue deux sous-tribus

:

a) Achlaniydatæ s. Lacideæ et b) Chlamydatæ s. Tristichece. "Weddell n"a pas respecté

cette subdivision: il éloigne, en effet, des Tristichées, le genre Weddellina dont il fait une

troisiéme sous-tribu.

A mon sens, la classification de Weddell est inexacte, et je crois. de plus, qu il

n'est pas rationnel de faire entrer Weddellina dans la tribu des Mourerées, comme le font

Hooker et Bentham. L'arrangement systématique de Tulasne est le plus naturel; tout

) Les tiavaux précédents, dont quelques-uns sont cités dans la suite, parurent, comme celui-ci, dan?

les "Mémoires de l'Académie royale des Sciences du Danemark-, et ce, aux époques ci-aprés:

Mémoire 1: 1881, Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6« serie, II. 1.

11: 1S82.

111: 1888,

IV: 1891.

V: 1899.

. II. 2.

, IV. S.

. VII. 4.

. IX. 2.

') Note sur le genre Hydrostachys (Oversigt over det K. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 18941
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ce que nous savons sur WeddelUna (voir page 53), gråce aiix travaux de Gæbel (1893)

et de Wåchter (1897), fait admettre que c'est bien la, incontestablement, une Tristichée

d'autant plus intéressante qu'elle est tres spécialisée.

Ainsi, je divise la famille des Podostémacées ea deux sous-familles : 1) Chlamydutæ

Tul. (Tristicheæ) et 2) Achlamydatæ Tul.

La premiere sous-famille est caractérisée par la présence d'un périgone bien déve-

loppé, a piéces partiellement soudées chez la plupart des espéces, et par l'absence d'une

spathe. Dans la deuxiéme, les piéces du périgone sont réduites ii des écailles insigniflantes

et, a Torigine, la fleur est enveioppée dans une spathe.

Au premier groupe appartiennent les genres suivants

:

1. Tristicha. — Voyez mon mémoire V et celui-ci, p. 24—39.

2. Lawia. — Je regarde, comme type de ce genre: L. zeykmica (Gardn.) Tul.,

chez lequel les racines, fortement élargies et membraneuses, forment comme une espéce

de thalle adhérant aux rochers, simulant un Lichen crustacé, et sur lequel se développenl

de trés petites pousses. (Voy. mémoire IV).

3. Terniola. — Comme type du genre, je considére T. foliom. Il se distingue

de Lawia par le fait que l'appareil végétatif, thalioi'de, résulte de l'élargissement et de la

soudure des rameaux. (Voy. mémoire IV.)

4. Dalzellia. — D. ramosissimaW\g\\i [Tulasnea ramosissima S^l'x^hX] doit certaine-

ment étre regardé comme un genre a part, puisque l'appareil végétatif, si l'on en juge

d'aprés les flgures de Wight (je ne connais pas autrement la plante), est constitué par des

racines dréssées et flottantes qui portent de petites pousses.

Chez Weddell (Prodr. De Cand. p. 46), tout aussi bien que chez Hooker et Ben-
tham (Genera III, p. 108), les trois genres Latvia, Terniola et Dalzellia ne constituent

qu'un genre unique : Terniola. Pourtant, å considérer l'origine si différente des appareils

végétatifs, notre maniére de voir est, je pense, plus naturelle. C'est qu'en effet, l'évolution

des espéces s'est faite dans trois direclions diiférentes.

6. WeddelUna Tul. — Il en a déja été question.

Je me suis occupé pour la premiere fois de Tristicha dans mon mémoire IV ou

il est question de la morphologie du genre. Plus d'un point n'y a pas été entiérement

éclairci. Dans le présent travail (p. 24—34) ,
je communique mes observations sur les

espéces de ce genre.

Tous les exemplaires recueillis en Amérique appartiennent, je pense, a une seule

et méme espéce : Tristicha hypnoides^ laquelle est susceptible de varier dans une trés large

mesure. En 1847, Liebmann a propose un nouveau genre de Podostémacées: Potamo-

hrymn (p. 24). Or, ici encore, nous n'avons affaire qu'å un vrai Tristicha et les trois

espéces [F. concinnum, P. lacum, P. patulum) que je représente dans les flgures (flg. 20,

21, 22) d'aprés des exemplaires originaux, sont, vraisemblablement, autant de formes du

Tristicha hypnoides.

Je présume aussi que les Tristichées africaines se laissent ramener a deux espéces

:

T. hypnoides et T. alternifolia, bien que ce soit la une question extrémement difflcile a
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trancher au moyen des matériaux dont nous disposons et des renseignements trés incomplets

fournis par les voyageiirs concernant les particularités offertes par l'habitat (profondeur de

l'eau, intensité du courant, etc). En tout cas avons-nous voulu contribuer a la solution

du probléme en publiant les dessins des formes les plus diverses, faits, autant que pos-

sible, d'aprés des exeraplaires originaux.

Nous regardous comme des formes de Tristicha hypnoides, les échantillons dont

il est question p. 28— 30, et parmi lesquels le Tr. trifaria (flg. 24). D'autre part, nous

rapprochons de Tr. alternifoHa (quoique la chose paraisse quelque peu douteuse), les

espéces citées p. 30— 38. Parmi ces derniéres figure Tr. Dregeana Tul. (flg. 25—34). 11

est intéressant de faire remarquer que Guliema Lister a trouvé, aux cataractes du Nil,

une Podostémacée qui, probableraent, n'est, encore une fois, que le Tristicha alternifolia

(flg. 34, p. 37).

La deuxiéme sous-famille est celle des Achlamydatæ de Tulasne. C'est un groupe

trés naturel dont il est parfois trés difflcile de délimiter nettement les genres, les différents

types formant des transitions insensibles de l'un k l'autre.

L Je considére d'abord les genres: Ldgea (auquel nous joignons le genre Oenone

de Tulasne, comme ce dernier le fait d'ailleurs lui-méme) et Apinagia, lesquels ne se

laissent peut-étre pas separer eux-mémes et dont les espéces sont trés mal connues. Ils

constituent, vraisemblablement, le type le plus primitif, le groupe des (1) Apinagiées. Les

pousses ont les entre-noeuds allonges; les racines sont fliiformes; les fieurs, radiées.

possédent un grand nombre d'étamines. Quelques espéces se ramifient dichotomiquement

et présentent toutes les particularités de la ramiflcation des pousses chez les Podosté-

macées typiques (voy. mémoire I et suivants). Chez d'autres, les pousses végétatives se

terminent par des inflorescences falciformes, dont la morphologie a été faite dans mon
mémoire IH. Dans certains cas, la fleur est zygomorphe, le périgone et l'androcée deve-

nant unilatéraux. Parfois méme, on rencontre des fieurs zygomorphes et radiées chez la

méme espéce, p. ex. chez Lige,a RicJiardiana et Apinagia fucoides.

Nous sommes ici en présence d'une transition, d'une part vers (II) les Mourerées,

d'autre part vers (III) les Marathrées.

II. Dans le premier de ces groupes, qui comprend les genres Mourera, Loncho-

stephus et Lacis, les inflorescences, falciformes, sont resserrées de fagon a former comme
dos épis trés remarquables, pourvus de braclées (voy. mém. III). L axe végétatif est un
rhizome court et couché.

III. Au groupe des Marathrées appartiennent les genres Marathnnn et Ehi/Hcho-

lacis. (Pour ce qui est du dernier genre, voy. mém. V ; relativement au premier, voy. ci-

dessus p. 39— 62). Les pousses sont encore des rhizomes courts et couchés, comme
chez les Mourerées, mais les fieurs sont isolées ou disposées en inflorescences basilaires

dépourvues de bractées; de plus, ii l'origine, elles se trouvent cachées entre les parties

soudées des bases foliaires. Peut-étre conviendrait-il d'exclure de ce groupe le genre Lo-
phoggne (voy. mém. III).

Los groupes I, II et III pourraient étre désignés par lancienne dénominatiou

générale : Lacideæ.
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Encore quelques mots sur le genre Marathrum. Mes observations, que j"ai été

obligé de faire sur des matériaux secs, raontrent que la tige esl couchée et garnie de deux

rangées de feuilles (flg. 35, 37, 41, 43, 47); les «squamæ frondiforraes« ou «membranæ
frondiformesii de certains auteurs ne sont que des bases foliaires liguliformes, et non des

feuilles spéciales, comme ils le croyaient (voy. flg. 35, 37, 43, 47 C). Les fleurs, ou les

inflorescences, sont, a l'origine, cacliées dans des cavités en forme de sacs, formées par les

parties basilaires des feuilles (flg. 36). La ramiflcation semble étre celle qui caractérise les

Podostémacées (voy. flg. 35, 38, 41, 47). Les bourgeons se développent sur les racines,

qui sont linéaires et qui s'attachent aux rochers par leur partie inférieure (flg. 39, 40, 43).

C'est encore sur le type radié qu'est construite la fleur (flg. 41. 42, 47). Cependant, chez

M. Schiedeanmn var. modestum (qui est peut-étre une espéce distincte, flg. 38), on ren-

contre, a la fois, des fieurs radiées et d'autres oh le périgone et l'androcée sont uni-

latéraux et, le plus souvent, tres réduits (flg. 46). Concernant les espéces mal connues,

je publie dilFérentes figures: flg. 37, M. squamosum, d'aprés un exemplaire original; flg. 39

—42, M. utile; flg. 35, 36, 43, 44, 45, 46, M. Schiedeanum; flg. 47, M. foeniculaceum.

Un groupe voisin est celui des Podostémées , avec androcée unilatéral réduit h,

1—2 étamines, lesquelles surmontent un «andropode». Comme types, on peut citer:

Podostemon Ceratophyllum^ P. MiiUeru, P. subulatiis^ P. distichns, etc.
;
Mniopsis Weddel-

liana, M. Glasioviana, etc. (conf. mém. I, II, III, V). Les racines sont linéaires; les pousses,

verticales ou un peu inclinées ; les ramiflcations nettes, méme si les entre-næuds ne sont

pas allongés. Oscrt/a, et peut-étre aussi quelques Castelnavia, me semblent se rapprocher du

genre Podostemon (voy. p. 56). J'ignore encore si Angolæa appartient au présent groupe.

Devillea se rapproche vraisemblablement de Mniopsis puisque, comme ce dernier,

il a la capsule lisse. Je suis, en effet, d'avis qu'on doit attribuer une grande valeur aux

dilférences de structure qu'olfre la paroi capsulaire, el notammeni a la présence ou l'ab-

sence, dans cette paroi, de faisceaux sclérenchymateux. Ce caractére ne semble pas, tant

s'en faut, pouvoir étre considéré comme le resultat d'une adaptation. C'est ainsi que les

genres Mniopsis et Podostemon s'éloignent nettement Tun de l'autre par le fait que chez

le premier la capsule est lisse, tandis que chez le second elle est pourvue de cotes

saillantes provenant des faisceaux sclérenchymateux.

En Amérique, le Podostemon se transforme en Castelnavia (la section Eucastel-

navia de Weddell): les entre-næuds sont tres réduits, les pousses petites et couchées,

l'appareil végétatif présente l'aspect thalloi'de par suite de la soudure qui s'est établie entre

la tige aplatie et les bases foliaires. Entre ces derniéres se forment des cavités dans les-

quelles se développent les fleurs qui y sont tout d'abord cachées.

Les Podostémacées des fndes se sont développées dans une autre direction, les

racines y jouant un role important comme organes d'assimilation. Aussi les pousses

sont-elles devenues insignifiantes (la méme évolution caractérise, parmi les Tristichées, les

genres Laivia^ Terniola et Dalzellia], Les espéces des Indes sont, en partie, réunies

dans le genre Dicræa dont les fleurs ressemblent, a s'y méprendre, a celles du Podoste-

mon-^ c'esl ce qui explique que Hooker et Bentham, de méme que Grifftth, les réunissent

dans un genre unique.
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D'aprés Hooker et Bent ham (Genera III, p. 112), le genre Podosfemon comprend

quatre soiis-genres : Eupodostemon, Dicræa, Polypleurum et Selaginoides. Cette classifica-

tioii subira certainement des modiflcations dans la suite. Et a eet etfet, nous attendons

avec impatience les recherches que fait, en ce moment, le D'' John Wil li s sur toutes.

les espéces des Indes , vivantes ou conservées dans l'alcool. Pourtant n'attendrai-je

pas les resultats de ces études, dont la publication ne se fera peut-étre pas de si tot,

pour faire connaitre ma maniére de voir; j'ai eu, en elfet, l'occasion d'étudier aussi, au

point de vue qui nous occupe, des matériaux conservés dans l'alcool, qui m'avaient été

envoyés du Slam et de Java.

Je pense, tout d'abord, que dans la délimitation des genres, nous devons accorder

une importance plus grande qu'on ne l'a fait jiisqu'ici, aux caractéres otferts par les or-

ganes végétatifs. Si ces caractéres ont été négligés, c'est surtout parce que la morpho-

logie des représentants de cette famille n'était pas suffisamment connue. Mais je crois

pouvoir dire qu'actuellement, gråce a mes travaux, cette morphologie s'explique mieux,

bien qu'il reste encore beaucoup a faire, plusieurs genres étant encore tres mal connus.

Les organes végétatifs sont si dilférents qu'ils doivent fournir un moyen, non seulement

tres naturel, mais encore tres facile pour délimiter les espéces et les genres.

Partant de ce principe, j'estime que le genre Dicræa doit étre maintenu, mais

qu'il doit étre caractérisé par la présence de deux espéces de racines : les unes flliformes

et attachées aux pierres, les autres, qui naissent des premieres, flottant librement dans

l'eau et portant les pousses. Les espéces sont: D. dichotoma, stylosa, elongata, algæ-

formis (voir Weddell p. 67— 70 et mon mémoire li). Quant a la délimitation naturelle de

ces espéces, nous devons, pour connaitre quelque chose de certain a ce sujet, attendre

les résultats des travaux du D'' Wil i i s.

Polypleurum doit constituer un autre genre autonome. Les racines sont toutes

larges et aplaties; elles s'attachent aux rochers et portent les petites pousses du coté

supérieur, le long du bord. Appartiennent a ce genre : Podostemon (Dicræa) Wallichii Tul.,

pour autant que je le connaisse, et d'autres espéces, parmi lesquelles celle décrite plus

haut (p. 3—7) sous le nom de Polypleiirimi Schmidtianiwt, la premiére espéce connue du

Siam, et qui a été recueillie par iVP Jobs. Schm idt, en 1900, lors de l expédition danoise

dans cette contrée (voy. p. 3). La flgure 1 représente la plante stérile, agraudie i fois.

De nombreuses pousses se remarquent sur les racines, qui sont rubanées et vertes. La

flgure 2 montre que, comme chez Dicræa^ la ramification des racines est exogéue : que

celles-ci sont parcourues par des "uervures" d'apparence simple (elles doivent encore étre

examinées plus spécialenient)
,

lesquelles envoient des ramifications dans chaque racine

d'ordre inférieur; ensuite, que les bourgeons ont une origine endogéne (en A les deux

bourgeons snpérieurs n'ont pas encore apparu)
;

enfin, qu'il reste. tout au plus. des traces

insignifianles de la coill'e (flg. 2..4). L'ordre d' apparition des feuilles ést indiqué, par des

chifTres (flg. 2 J5, F). La lig. 3 représente un vieil exemplaire dont les premieres pousses

ont déja t'ormé des Heurs. La tig. 4 montre que les pousses peuvent se ramitier. qnoique

tres raremeiil, paralt-il, et les flgures 4 C—/), 5— G reproduisent la structure des tleurs.

de la paroi capsulaire, etc.
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L'ancienne espéce Fodostemon acuminatmn Wedd. qui est représentée aux figures

U— 12 d'aprés du materiel conservé dans l'alcool, doit, probablement, étre rapportée au

genre Pohjfleurum. Elle présente une particularité interessante: chaque fleur serable se

trouver å l'aisselle d'ime racine qui nait en dessous d'elle (flg. 11). Pourtant, cette espéce

s'éloigne de P. Schnudtiamøn par le fait que la spatbe est ici plus «cymbiformis» (flg. 12)

comme chez Zeylanidium Wedd. [Hydrohryimi Tul.). Des recherches ultérieures raontre-

ront quelle est l'importance qu'il s'agit d'accorder å ce caractére.

Ce sera une erreur de réunir, comme le font Hooker et Bentham, au Polypleunim,

Tancienne section Griffithella de Tulasne (Monographia p. 146 et 147). En effet, la paroi

capsulaire de Griffithella Hookeriana [Mniopsis Hookeriana Tul.), est absolument depourvue

de faisceaux sciérenchymateux, tandis que ceci n'est pas le cas pour Polypleurum. Je

choisis, en conséquence, le nom "GriffitheUa>. pour celui d'un genre autonome lequel, tout

au moins au point de vue de la structure de la capsule, se trouverait vis-a-vis de Poly-

pleurum dans le méme rapport que Mniopsis vis-å-vis de Podostemon.

Pour ce qui regarde G. Hookeriana^ je dois m'en tenir a la littérature. Par contre

ai-je étudié la structure de la capsule chez une espéce des Indes laquelle, je pense, n'a

pas encore été décrite et que je propose de nommer G. Willisiana (voy. p. 13). La flg. 10

montre que les pousses, qui sont trés petites et a deux rangées de feuilles, naissent d'or-

ganes plats et foliacés qui sont, incontestablement, des racines, lesquelles tiennent a peine

au substratum. La structure de la paroi capsulaire est représentée å la flgure 2 D, F.

Les cellules de la couche la plus interne sont, comme chez toutes les vraies Podostémacées,

allongées horizontalement, tandis que celles de la seconde sont, au contraire, allongées

dans le sens vertical. Ces deux couches sont suivies d'une autre, sclérenchymateuse et

continue; il n'y a pas de vrais faisceaux des clérenchyme. Je doute que Podostemon Johit-

sonis, qui m'est d'ailleurs inconnu, et que Tulasne rapporte a Griffithella, ait bien une

vraie <icapsula ecostola« ; ce serait peut-étre un Polypleurum.

Au genre Griffithella se rattache intimement Cladopus Nymani, recueilli k Java

par le D'' Moller et décrit en 1899 (p. 7). Pour Tétude de cette espéce, j'ai obtenu des

matériaux du D'' Moller lui-méme et, plus tard, du botaniste danois Mag. sc. Hj. Jensen
qui l'a trouvée dans une autre localité de la méme ile. C'est d'aprés ces matériaux que

sont faites les figures 7— 9. La plante en question ne s'éloigne de Griffithella que par

ses feuilles écailleuses, en partie digitées, non disposées sur deux rangs, mais bien dirigées

dans tous les sens (flg. 9); par ses fieurs légérement courbées, ce qui lui donne un peu

de ressemblance avec les espéces africaines du genre Sphcerothylax (flg. 9 A), et å une

seule étaniine (flg. 8). Quant a la structure de la paroi capsulaire, elle est la méme que

chez Griffithella (flg. 9, H). Pour le moment dois-je regarder Cladopus comme un genre

bien établi.

Ceratolacis est un genre originaire du Brésil et dont le ufrons" ou 'irhizoma« est

certainement aussi une racine aplatie et plus ou moins rubanée qui porte, sur ses bords,

les petites pousses. Il semble trés voisin de Pohjpleurum dont il ne différe que par la

«capsula bicornuta«.

Concernant le quatriéme sous-genre de Hooker et Bentham, Selaginoides, je ne le

connais, pour ainsi dire, que d'aprés la littérature. Il semble si éloigné des autres espéces

D. K. D. Videusk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI. 1. 9
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de Podostemon {Poly])leumm, Griffithella., etc.) que je le regarde aussi comme le type d'un

genre propre pour lequel je propose le iiom Willisia.

Quant a la question de savoir si les deux. espéces de Dicræa du Madagascar

(conf. Weddell in De Cand. Prodr. p. 68) sont a réunir ou non aux espéces de Dicræa

nommées plus haut, je ne puis rien afflrmer avec certitude, n'ayant pas encore eu l'occa-

sion de les voir.

Le développement des racines en organes assimilateurs, qui fut suivi chez Poly-

pleurum et Cladojms, le fut encore mieux chez Hydrobryum. Comme représentant de ce

genre, je choisis H. olivaceum (Mémoire IV) que Weddell réunit a Podostemon (g Zey-

lanidmm). Les racines forment ici des croutes qui s'attachent aux rochers et qui portent

de petites pousses sur toute leur face supérieure; c"est-a-dire qu'elles se présentent sous le

méme aspect que chez Laioia parmi les Tristichées. Si Fon ajoute a cela que la spathe

est "cymbiforme«, on en conclut que Hydrobryum est bien an genre naturel.

Au groupe des Podostémées appartiennent encore quelques formes singuliéres, ori-

ginaires des Indes et de l'Afrique; p. ex.: Dicræa apicata (voy. mém. IV), Sphærothylax

abyssinica (id.), Sphærothylax Warmingiana (voy. plus haut, p. 17), Leiothylax Warming
(voy. mém. V.).

Dicræa apicata parait bien devoir étre regardé comme le type d'un genre propre.

11 me semble probable, d'autre part, que les espéces admises comme appartenant au genre

Sphærothylax, formeront, dans l'avenir, alors que leur morphologie sera mieux connue,

plusieurs genres différents. Qu"il me suffise, pour le moment, de dire que pour ce qui

regarde la paroi capsulaire, Sphærothylax et Leiothylax présentent la méme difference que

Podostemon et Mniopsis, que Polypleurwn et Griffithella.

Pour finir, encore un mot sur Sphærothylax Warmingiana Gilg. Le D'^ Gilg ayant

reconnu que cette plante constitue une espéce nouvelle, me l'envoya et me demanda mon
opinion quant au genre dans lequel il conviendrait de la placer. Il m'autorisa plus tard

a letudier de plus prés et lui donna le nom rappelé plus haut. C'est une espéce élancée

que la flgure 13 représente en demi-grandeur naturelle. Les pousses naissent sur des

racines linéaires (fig. 13 £) et ont la forme dorsi-ventrale tres accusée. Les feuilles sont

disposées en zigzag sur les flanes, tandis que les rameaux latéraux naissent en zigzag sur

la face supérieure. (Dans la fig. 13 J., la rangée supérieure de feuilles est désignée par />,

l'inférieure par fi; les rangées correspondantes de rameaux latéraux sont bi et bs. Dans

la fig. 14, les feuilles f , f^, f^, f\ f^ appartiennent a une rangée dirigée vers le haut,

les feuilles f^, f^, etc. k l'autre. Les rameaux g^, g'^, g^, g"' et g^ sont opposes aux

feuilles avec numéros impairs, les rameaux g-, g*, etc. ci celles portant des numéros pairs.

La méme dis|)osition des pousses est respectée dans la disposition florale ivoy. fig. 17).

Les tiges semblent se terminer par une inflorescence : dans la figure 15. par riuflorescence 3;

la feuille /'' est opposée, obliquement, a riuflorescence 1. la l'euille / -
.-i riuflorescence 2,

et la toute jeuno feuille /"^ a riuflorescence 3, laquelle semble terminer la tige.)

La forme ainsi que le développement des feuilles sont représentés aux ligures

13, 15 el 16.
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Sur la tige, on rencontre, par-ci, par-la, de petiles écailles digitées. Mais au

voisinage des fieurs, elles deviennent si abondantes, que l'inflorescence en est absolument

couverte. Dans la flgure 17, B reproduit une partie d'une inflorescence vue de la face

supérieure, C une partie de la méme inflorescence vue de la face inférieure. Les écailles

sont riches en concrétions siliceuses: la flgure 18 en montre qui proviennent de la spathe.

La structure florale est représentée a la flgure 19. Au reste, une diagnose de l'espéce

sera publiée, k Berlin, dans les etudes concernant les tres riches collections recueillies

dans TAfrique méridionale par M'^ Baum.

21 ,.l0.1901
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A. Indledning.

ixUerede forholdsvis tidlig maatte Kridtaflejringerne i Danmark tiltrække sig Op-

mærksomheden, dels paa Grund af deres store Udbredelse, dels fordi disse Aflejringer vare

af saa højst forskellig Natur. En af de første Opgaver, som de hjemlige Geologer toge fat

paa, maatte derfor være den at faa Rede paa Aldersforholdet mellem disse Dannelser ind-

byrdes og mellem dem og lignende Dannelser i Udlandet.

Ved Undersøgelsen af disse Forhold kom man ret snart til det Resultat, at vi her

i Danmark over Skrivekridtet havde temmelig mægtige Aflejringer, som endnu maatte hen-

regnes til Kridtformationen, og som enten slet ikke eller kun sparsomt vare repræsenterede

i det øvrige Europa. Dette vakte selvfølgelig Opsigt ogsaa i Udlandet, og vi se derfor, at

Danmark i Tidernes Løb gæstes af adskillige fremmede Geologer, som ved Selvsyn vilde

søge at skaffe sig et Overblik over disse Dannelser; særlig for Geologerne i Nordtyskland

var det af Vigtighed at lære dem at kende , da Stenarter tilhørende disse Aflejringer have

en vid Udbredelse paa dette Omraade som løse Blokke. Der er derfor efterhaanden frem-

kommen en ikke ganske ringe Litteratur angaaende Kridtaflejringerne i Danmark.

Uden her at skulle komme nærmere ind paa denne Litteratur skal jeg som de vig-

tigste ældre danske Forfattere angaaende dette Emne nævne Abildgaard, Forchhammer, Pug-

gaard og JoHNSTRCp; af fremmede kunne anføres Lyell, SchlOter, Hébert og Morgan. En

Side af Undersøgelserne blev imidlertid saa temmelig forsømt, nemlig et nøjere Studium af

de organiske Rester, som Kridtaflejringerne indeslutte; dette var en medvirkede Aarsag til,

at der blev begaaet flere 'ikke uvæsentlige Fejltagelser, hvilket igen bevirkede, at det varede

forholdsvis længe, inden man fuldt ud blev klar over de stratigrafiske Forhold.

Ganske vist har der i Tidernes Løb været Forskere, som indsaa, hvor stor Betyd-

ning en Bearbejdelse af Forsteningerne vilde have, og derfor ogsaa toge fat derpaa. Men

deres Arbejde har i flere Tilfælde kun baaret ringe Frugt for Offentligheden. Saaledes

havde Beck i en længere Aarrække beskæftiget sig meget med danske Kridtforsteninger,

som han vilde beskrive og afbilde sammen med andre danske Forsteninger i et stort Værk,
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i en "Gaea Danica«, som han havde planlagt. Dette stort anlagte Arbejde blev imidlertid

aldrig offentliggjort, skønt Forarbejderne synes at have været vidt fremskredne. Der findes

saaledes i Zoologisk Museums Arkiv et større Oplag af 3 hertil bestemte Foliotavler samt

en Mængde Haandtegninger; ligeledes findes fra hans Haand en Liste over de i Danmark

fundne Forsteninger. Offentliggjort har han imidlertid kun en Fortegnelse over Forste-

ningerne fra Møens Klint

Beck's Tanke om en «Gaea Danica« blev senere (henimod Midten af forrige Aar-

hundrede) genoptaget af Forchhammer og Jap. Steenstrup, men heller ikke nu blev den rea-

liseret. En større Del af Materialet (fra Faxe) blev dog bearbejdet, og herfra stamme

sandsynligvis alle de Navne, som i lang Tid have været gængse paa Mineralogisk Museum

;

i Litteraturen findes en Del af dem optagne (under Betegnelsen M. U. H. = Museum Uni-

versitatis Hauniensis). 1 Mineralogisk Museums Arkiv opbevares Prøvetryk af 3 Tavler, be-

stemte for "J.G.Forchhammer og Jap. Steenstrup : Gaea Danica« og indeholdende Koraller

fra Faxekalken; man ser af disse Prøvetryk, at Arbejdet var bestemt til Optagelse i det

kgl. danske Videnskabernes Selskabs Skrifter.

Allerede længe forinden var der dog beskrevet Kridtforsteninger fra Danmark, idet

V. ScHLOTHEiM 1 slu bekendte "Petrefactenkundc" ogsaa beskriver en Del danske Forsteninger,

særlig fra Faxe. Men efter den Tid fremkom der ikke noget videre nyt, førend v. Fischer-

Benzon^) offentliggjorde sin Monografi over Anomurerne og Brachyurerne fra Faxe, et Emne,

som igen for nylig er bleven behandlet af Segerberg^). Andre Monografier fra den nyere

Tid ere Posselt's^) Arbejde over Kridtbrachiopoderne og Hennig's^) over det nyere Kridts

Koraller, Echinider og Muslinger. Ogsaa ScHLt)TER, Stolley og andre have leveret Bidrag

til vore Kridtforsteningers Bearbejdelse, men endnu staar der meget tilbage at gøre i den

Henseende, linder et Ophold i Miinchen i Vinteren 1897— 98 benyttede jeg derfor Lejlig-

heden til under Professor K. v. Zittel's Vejledning at undersøge Mineralogisk Museums For-

steninger fra det bornholmske Kridt. Materialet havde Museets Bestyrer, Professor jN. V.

Ussing stillet til min Raadighed i dette Øjemed. Efter min Hjemkomst udvidede jeg Ar-

bejdet til at omfatte Forsteningerne fra alle Danmarks Kridtaflejriuger , idet jeg begyndte

med Molluskerne. Denne Bearbejdelse forelægges nu her, for saa vidt angaar Muslingerne.

') Leonliards Taschenbuch. 1828. II. S. 580—82.

•) R. V. Fi.scheh-Benzox: Ueber das relative Alter des Fa.vekalkes und uber die iii demselben vorkom-

menden Anomuren und Brachyuren. Kiel, 1866.

K. O. Seokkheiu; : De anonuira och brachuira dekapodenia inom Skandinaviens Yngre krila. Geol.

Foren, i Slockholni Forhandl. Bd. 22. S. 347— 88. Slockliolm IflOO.

*) H. J. Posski.t: Brachiopoderne i den danske Kridtlormation. Danmarks geol. Undersøg. II Række.

Nr. 'i. Kjobenhavn 1891.

A. Hknnkj: Faunan i Skånes yngre krita. 1—111. Bihans till K. svenska Vet -Akad. Handlingar.

Bd. 24. Afd. IV. Stockholm 1898— i)',).
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Ogsaa af Sneglene og Cephalopoderne er Undersøgelsen saa vidt fremskreden, at der endnu

i Grunden kun staar tilbage at udføre en Del Tegninger; dette Arbejde haaber jeg derfor

ogsaa at kunne offentliggøre i en forholdsvis nær Fremtid.

Det Materiale, som har været Genstand for mine Undersøgelser, tilhører for aller-

største Delen Universitetets Mineralogiske Museum, ligesom selve Undersøgelserne delvis

ere udførte som Bestemmelsesarbejde for Museet; det er i Tidernes Løb tilvejebragt, dels

ved Indsamlinger, foretagne af Museets Bestyrere og Assistenter, dels ved Gaver og Ind-

køb. Af større Privatsamlinger, som Museet har erhvervet, kan særlig fremhæves den rig-

holdige Puggaardske Samling, som dog er noget medtagen af Tidens Tand. De Kridtfor-

steninger, som »Danmarks geologiske Undersøgelse« s jydske og sjællandske Afdelinger have

samlet i Vendsyssel og Hanherrederne samt paa Sjælland, ere ligeledes overladte mig til

Undersøgelse. Endvidere maa jeg nævne, at i den nyeste Tid have Museumsinspektør

Levinsen og Inspektør Rosenberg skænket Museet ret betydelige Samlinger, henholdsvis fra

Møens Klint og fra Cementfabriken « Dania« ved Mariagerfjord.

De stratigraflske Forhold skal jeg ikke her komme nærmere ind paa, da det falder

naturligere at vente hermed, indtil Undersøgelserne af allé Kridtmolluskerne ere afsluttede.

Da min Opfattelse af forskellige af vore Kridtaflejringers Aldersforhold imidlertid afviger

noget fra tidligere Forfatteres, skal her dog i al Korthed berøres, hvori denne Afvigelse

bestaar; den nærmere Begrundelse haaber jeg i en ikke altfor fjærn Fremtid at kunne frem-

sætte ved en anden Lejlighed. — Efter den gængse Forchhammer-Johnstrupske Anskuelse

inddeles vore Kridtaflejringer, naar bortses fra Bornholm, paa følgende Maade

:

Saltholmskalk, Blegekridt,

Danien
Bryozokalk {— Limstenj, Koralkalk.

eller

Nyere Kridt.
Gerithiumkalk (= Faxelag).

Fiskeler.

Yngre Senon. Skrivekridt.

Det vigtigste Skel er her draget mellem Skrivekridtet og Fiskeleret , hvilket efter

min Mening er unaturligt baade af faunistiske og af petrografiske Grunde \). Ved mine

M Nyere Forfattere som Hennig (Geol. For. i Stockh. Forh. Bd. 21. S. 80 og 380) og GRONW.ii.L (Geol.

For. i Stockh. Forh. Bd. 21. S. 370) anse dog Gerithiumkalken for nærmest at være et Over-

gangsled mellem Skrivekridt og Limsten.
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Undersøgelser er jeg derimod kommen til det Resultat, at det er berettiget at sætte et

skarpt Skel mellem Cerithiumkalken og Bryozokalken (Talen er her særlig om det klas-

siske Profil i Stevns Klint). Betegnelsen »Nyere Kridt« for alt Kridt i Danmark, som er

yngre end Skrivekridtet, har imidlertid vundet saa fast Borgerret i dansk (og svensk) Litte-

ratur, at man vel ikke godt kan rokke ved den; derimod synes der mig ikke at være noget

i Vejen for at indskrænke Begrebet »Danien« til at omfatte alle de Kridtaflejringer, som

ere yngre end Cerithiumkalken; kun maa man selvfølgelig huske paa, at Begreberne

i<Nf/ere Kridt« og "Danien« i saa Tilfælde ikke ere sammenfaldende. Den Inddeling, som

er anvendt i nærværende Arbejde, er altsaa følgende:

Danien.

Craniakalk. Grania tuberculata Nilss.

Saltholmskalk, Blegekridt,

Bryozokalk, Koralkalk.

^
Ananchytes sulcata Goldf.

/ Dromiopsis rugosa v. Schloth. sp.

Yngre Senon.

Cerithiumkalk.

Ananchytes ovata Leske.

Scaphites constrictus Sow.
Fiskeler.

Skrivekridt.

Ældre Senon.
|

Arnagerkalk og Grønsand.
1 Inoceramus lingua Goldf.

/ Scaphites inflatus Rom.

Angaaende enkelte af de her anførte Underafdelinger af Kridtet skal jeg endnu til-

føje et Par Bemærkninger.

Den af Mohch^) udarbejdede Liste over Forsteninger fra de bornholmske Kridt-

dannelser er — som allerede tidligere udtalt af Stolley — aldeles ubrugelig, idet den om-

fatter Arter, som andre Steder optræde i vidt forskellige Horizonter. Dette beror sikkert

i det væsentlige paa urigtige Bestemmelser, men vel for en Del ogsaa derpaa, at det Ma-

teriale, IVIorcii undersøgte, bl. a. bestod af Strandsten af højst forskellig Alder; enkelte af

disse løse Blokke stamme saaledes aldeles utvivlsomt fra Tertiærperioden. For at bøde

noget paa de ældre Indsamlingers iMangler foretog jeg 1898 for Miueralogisk Museum eu

kortere Indsamlingsrejse til Bornholm. Navnlig fra Grønsandet \ed Ba\ uodde og Horse-

myreodde
. samt IVa Arnagerkalkeu i Nærheden af sidstnævnte Punkt lykkedes det mig at

') Vid. Moilil. Iia il. aaluili. l'or. i kl)livn. 1S7G. S. 24— 29.
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skaffe et nogenlunde fyldigt Materiale af Forsteninger, til Dels af Arter, som ikke hidtil

vare fundne paa Bornholm. Imidlertid staar der sikkert endnu adskilligt tilbage at gøre i

Retning af fornyede Indsamlinger, hvorved antagelig endnu en Del nyt vil komme for Dagen.

De Aflejringer, som jeg i ovenstaaende Skema har opført under Yngre Senon,

skal jeg ikke her komme nærmere ind paa. Dog skal jeg bemærke , at Fiskeleret kun er

kendt fra Stevns Klint og Cerithiumkalken ligeledes kun fra denne Lokalitet samt maaske

fra Eerslev paa Mors; den af Gronwall ') formodede Forekomst af Cerithiumkalk ved Aggers-

borggaard har ved de af mig 1899 og 1900 for Museet foretagne Undersøgelser vist sig at

være af noget yngre Oprindelse, idet Faunaen slutter sig meget nær til Faxekalkens.

Endelig skal jeg angaaende Craniakalken tilføje, at løse Blokke fra denne Horizont

allerede omtales af Nilsson og Lundgren. GrOnwall-) har ved sine til Dels endnu ikke

offentliggjorte Undersøgelser paavist, at den flndes faststaaende i Kjøbenhavns Havn (udfor

Larsens Plads) , ved Vestre Gasværk og et Sted mellem Vesterbrogade og GI. Kongevej,

ved Vodroffgaard samt ved Herfølge og Aashøj. I Mineralogisk Museums Arkiv opbevares

et Manuskript af K. A. Gronwall , hvori bl. a. de i Craniakalken fundne Muslinger nævnes.

Under Omtalen af de enkelte Arter skal jeg henvise til dette Manuskript, idet jeg dog her

straks maa gøre opmærksom paa, at jeg har haft Lejlighed til at gennemgaa det herhen-

hørende Materiale.

Paa medfølgende Kort vil man finde opført de Lokaliteter, som ere omtalte i denne

Afhandling. — Med Hensyn til Begrænsningen af Slægter og Familier har jeg — med faa

Afvigelser — fulgt v. Zittel's: Grundziige der Palåontologie, Miinchen 1895.

I stor Taknemlighedsgæld staar jeg til Carlsbergfondet, som under mit ovenfor

omtalte Ophold i Miinchen tildelte mig en Rejseunderstøttelse
,

og som desuden har be-

vilget mig en Sum, hvorved det blev mig muligt at lade nærværende Afhandling ledsage af

de nødvendige talrige Figurer. Ligeledes er jeg "Danmarks geologiske Undersøgelse« Tak

skyldig for den Beredvillighed, hvormed denne Institution gennem Statsgeolog A. Jessen og

Assistent Milthers har overladt mig det af de jydske og sjællandske Afdelinger indsamlede

Materiale til Bearbejdelse.

Endvidere er det mig en kær Pligt at bringe Mineralogisk Museums Bestyrer, Professor,

Dr. phil. N. V. UssiNG, samt Dr. phil. K. J. V. Steenstrup min Tak for forskellige Oplysninger

vedrørende vore Kridtdannelser. Førstnævnte har desuden ved ved hvert Aar at tildele mig

') Medd. fra Dansk geol. For. Nr. 5. Kbhvn. 1899. S. 71— 72.

') K. A. Gronwall : Danmarks yngsta krit- och iildsta tertiår-aflagringar. Forhandl, vid 15. Skand.

Naturforskaremotet i Stockholm 1898. Stockholm 1899. S. 223—228.

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., Cl. Række, nalurvidensk. og mathem. Afd. XI. 2. 11
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en Del af den til geologiske Rejser bevilgede Sum sat mig i Stand til at besøge adskillige

mindre grundig undersøgte eller helt ny, mere fjærnt liggende Kridtlokaliteter. — Fotograf

Bloch fra Hillerød har med stor Omhyggelighed udført det undertiden ret vanskelige Ar-

bejde at fremstille de Figurer, som ledsage denne Afhandling.

Endelig skal jeg endnu tilføje, at jeg i Foraaret 1900 med Understøttelse af det

Thottske Rejsestipendium besøgte forskellige Museer i Udlandet for at sammenligne en

Del danske Forsteninger med der opbevarede Originaler. Af stor Vigtighed i saa Hen-

seende vare særlig den Hagenowske Samling i det stettinske Provinzialmuseum samt de

Schlotheimske Originaler i "Museum filr Naturkunde" i Berlin. Fur den Velvilje, som

blev vist mig paa de forskellige Institutioner, jeg besøgte, benytter jeg ligeledes her Lej-

ligheden til at bringe min Tak.



11 79

B. Lamellibrancliiater.

Familie: Aviculidae Lamarck.

Slægt: Aviciila Klein.

Avicula danica n. sp.

Tavle I, Fig. 1—2.

Coquille obliqiiement ovale, inéquivalve; sommets peu saillants. Valve gauclie

assez convexe
,

beaucoup plus grande que la droite ; face extérieure ornée, vers le bord

ventral, de qiielques cotes rayonnantes ; valves jeunes parfaitenient lisses; oreillette aa-

térieiire rectangiilaire ou légérement obtiise, plus courle que la postérieure. Valve droite

moiiis convexe que la gauche ; face extérieure ornée de fines stries concentriques ; oreil-

lette antérieure petite, a grande échancrure byssale. — Valve gauche: haut. 5 mm., long.

6 mm.; valve droite: haut. 10 mm., long. 12 mm.

Omridset skævt-ovalt. De to Skaller forskellige baade i Størrelse og i Skulptur.

Venstreskallen temmelig stærkt buget; Hvælvningen aftager successivt ned mod Vin-

gerne, der derfor ikke ere skarpt afgrænsede fra den øvrige Del af Skallen. 1 Nærheden

af den noget fremspringende Hvirvel er Skallen fuldstændig glat, hvorimod der længere

nedad mod Ventralranden fremkommer et Antal fine, noget uregelmæssige Radialribber,

der undertiden ogsaa ses helt ude paa det forreste Øre; ganske unge Skaller ere aldeles

glatte. Det forreste Øres Yderhjørne er retvinklet eller svagt stumpvinklet; det er be-

tydelig mindre end det bageste, som er vingeformet forlænget og ender med en Spids. —
Høj re skallen er betydelig mindre end Venstreskallen og ikke saa stærkt hvælvet som

denne; Skævheden er ligeledes mindre stærk. Skallens Overflade er tint koncentrisk stribet,

hvad bedst ses paa Aftryk af Skallen. Det forreste Øre er lille og har en dyb indskæ-

ring; paa den Rand, der vender indad mod Skallen, ses en Række smaa Knuder; det

bageste Øre er stort, vingeformet og ender spidst.

Maalene for et Eksemplar (to sammenhørende Skaller) fra Bjærge ere følgende:

Højde: Bredde:

Venstreskal: 5 Mm. 6 Mm.

Højreskal: 10 — 12 —

Størrelsen varierer dog meget; fra Kastrup Skov (i løs Blok) foreligge indtil 17 Mm. hoje

Eksemplarer (Venstreskallen); ovenstaaende Maal angive omtrent Middelstørrelsen.

ir
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Fra Rugen beskriver v. Hagenow en Avicula subnodosa v. Hag.'); han kender kun

Venstreskaller; Deecke optager ogsaa denne Art i sin Liste over Forsteningerne fra Rugen"-).

Den maa vel være nær beslægtet med den foreliggende Art, men efter v. HAGEhw's Beskri-

velse kunne de ikke være identiske; særlig er der en ret betydelig Forskel i deres Form.

I Museet i Stettin, hvor største Delen af den Hagenowske Samling fra Riigen opbevares,

har jeg ikke kunnet finde nogen A. subnodosa v. Hag.; derimod har jeg i Museet i Greifs-

wald set Eksemplarer af en Avicula, der stemmer overens med Beskrivelsen af A. subno-

dosa V. Hag.; man ser paa disse Eksemplarer tydelige Smaaknuder paa Ribberne, hvad man

aldrig ser hos A.danica, hvis Ribber altid ere glatte, højst lidt ujevne , hvor de krydses

af stærke koncentriske Tilvækststriber. — Hvad Formen angaar, stemmer den foreliggende

Art meget bedre med Sowerbt's Beskrivelse og Afbildning af A.pecHnata fra Lower Green-

sand^); hverken Beskrivelse eller Afbildning tillade imidlertid en nøjere Sammenligning;

hvad d'ORBiGNY i "Paléontologie Francaise« beskriver under Navnet A. pectinata Sow. fra

det franske Neocom. er i hvert Fald ikke identisk med Æ danica.

Den her beskrevne Art synes efter Udbredelsen at dømme at være almindelig i de

øvre Dele af det danske Skrivekridt; hvor den findes, optræder den hyppigst i stor Mængde.

Yngre Senon. Skrivekridt: Stevns Klint. (Kastrup Skov ved Ringsted). — Stevn

Kalkværk (Mariagerfjord). Nørre Fiødal. Smidie. Ranum. Øst for Bjærge. Bromølle.

Hov. — Cerithiumkalk: Stevns Klint (1 Ekspl.).

Avicula pectinoides Redss.

Tavle 1, Fig. 3.

1846. Avicula pectinoides Reuss, Die Versteinerungen der Bohmischen Kreideformation. 2. Abth. S. 23,

Tav. 32, Fig. 8—9.

En Del foreliggende Venstreskaller af en meget skæv Avicula stemmer ganske

godt med Reuss' Beskrivelse og Afbildninger af denne Art.

Skallen er skævt-tirkantet, temmelig stærkt hvælvet. Det forreste Øre er lille med

noget afrundet, retvinklet Yderhjørne; det bageste Øre er betydelig større og har en svag

Udskæring i Yderranden. Skallens Overflade viser kun en Del noget uregelmæssige Til-

vækststriber, som fortsættes ud paa Ørene, særlig paa det bageste. — Det største Eksem-

plar er 9 Mm. liøjt og 12 Mm. bredt.

Yngre Scnon. Skrivekridt: Møens Klint. — Cementfabrikken "Dania" (1 Ekspl.).

') Fr. V. Hagenow: Monogiaphie der Riigen schen Kreide -Versteinerungen. 111 .\bth. Xcues Jahrb.

Stuttgart. 1842. S. 5.59.

W. Deei'Ke: Die niesozoischen Formationen der Provin/. Pommern. Mitlli. des naturw. Vereine* fur

Neu-Vorponimern und Riigen. Greifswald 1894. S. SI.

') Wii.i.vAM Fitton: Observations on some ot" tlie strata between the Chalk and Oxford Oolite. in tbe

Sonlh-East of England London 1836. S. 338. Tav. 14, Fig 3.
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Avicula n. sp.?

Tavle I, Fig. 4— 5.

I Skrivekridtet er fundet en Del Skaller af samme prismatiske Bygning som f. Eks.

Skallerne hos Aviculider og Pernider. De fleste Eksemplarer vare i Museets Samling stil-

lede hen til Slægten Inoceramus og tildels betegnede som In. latus Mant. og In. tenuis

Mant. Paa Grund af deres Skørhed ere Skallerne altid itubrudte og deformerede, saa at

den oprindelige Form ikke let ses; sandsynligvis have de haft Form som en noget langstrakt,

skæv Oval. Overfladen bærer talrige koncentriske Rynker, og paa et Par mindre Eksem-

plarer ses nogle faa brede Radialribber eller -folder. Skallen har en meget kort Vinge

fortil og en lang bagtil. I et Par Tilfælde er det lykkedes mig at frempræparere Hængslet,

som er lige og forsynet med en lang, med Randen parallel Baandgrube ; heraf fremgaar,

at det ikke er en Inoceramus, men snarere en Avicula. Det foreliggende Materiale er

imidlertid næppe tilstrækkeligt til en nærmere Beskrivelse; muligt er det ogsaa, at der

foreligger mere end én Art.

I den Hagenowske Samling paa Museet i Stettin findes en Del herhen hørende

Skaller, hvoraf de fleste ere betegnede som Inoceramus mytiloides Mant. Kun et Brud-

stykke viser noget af Hængslet; der synes her at være to meget skraat stillede Furer. Et

andet Stykke viser Hængslet i Aftryk; her ses kun en lang bred Liste, hvortil maa have

svaret en lang bred Fure paa Skallen. Andre Eksemplarer ere forsynede med Etiketten

Inoceramus tegulatus v. Hag. ; det er de Former, hvis Skal bærer et Næt af koncentriske

og radiale Furer ; disse sidste ere betydelig smallere end de koncentriske og ere bedst udvik-

lede i Skallens Midtparti. Endelig er en Del Eksemplarer betegnede som Inoceramus stria-

tus Mant.; de synes at have en finere koncentrisk Stribning end de andre. Paa Grund af

den mangelfulde Opbevaringstilstand, særlig hvad Hængslet angaar, vil vel heller ikke det

Hagenowske Materiale kunne skaffe tilstrækkeligt Lys over, hvad det i Grunden er, man her

har for sig.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Cementfabriken »Dania«.

Klitgaard. Voxlev. Nørre Uttrup. Vester Knudegaard (Øland). Fjerritslev.

Avicula faxensis n. sp.

Tavle I, Fig. 6—7.

Coquille ventrue, subtrigone, carénée obliquement en arriére; bord cardinal tres

long, droit; oreillette antérieure tres courte(?). A la surface , en avant de la partie

moyenne de la caréne, une dizaine de faibles cotes rayonnantes, irréguliérement granulées;

au-dessus de la caréne un certain nombre d'encore moins marquées. Les deux valves con-

centriquement striées. — Haut. 85 mm., long. 140 mm., épaiss. 60 mm.
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Skallerne stærkt hvælvede, formede nærmest som en Trekant, hvis to Sider ere

lige store og noget større end den tredje, konvekse Side (= Skallens Bagrand). Hængsel-

randen er meget lang og lige. Fra Hvirvlen og nedad mod den bageste Del af Ventral-

randen strækker sig en bred, stærkt hvælvet Køl, som falder stejlt af mod den nederste

Rand, medens den opad mod Hængselranden gaar jævnt over i den øvrige Skal. Om der

har været en Vinge fortil , ses ikke tydelig af det r(<i.eliggende Materiale , men den har i

hvert Fald været meget kort. Skallen bærer paa Partiet foran Kølens Ryg c. 10 svage

Ribber, der krumme sig noget, parallelt med Kølen; disse Ribber ere uregelmæssig kor-

nede paa Grund af de koncentriske Tilvækstlinjer, som flndes over hele Skallen. Ovenfor

Kølen findes endnu svage Ribber, som tilsidst tabe sig fuldstændig, saa at Skallen her

bliver glat; tydeligst ere de i Nærheden af Hvirvlen. Paa den allerforreste Del af Skallen

findes ligeledes et lille Parti uden Radialribber. — Hængslet har ikke været tilgængeligt

for Undersøgelse. — Skallen er forholdsvis tynd ; dens Skulptur er ret tydelig ogsaa paa

Stenkærner. Den viser sig stærkt prismatisk.

Det bedst bevarede Eksemplars Højde er c. 85 Mm., medens Længden maaler

c. 140 Mm.; begge Skallers Tykkelse har været c. 60 Mm.

Denne Art er sikkert nær beslægtet med Cardimn Neptiini Goldf. , som af G.

MijLLER nylig er henført til Pseudoptera Meek Hen afviger imidlertid ved sin .mindre

bugede, mere langstrakte og smallere Form; desuden ere Radialribberne svagere, deres

Mellemrum forholdsvis større, det foran dem liggende glatte Parti noget mindre og Rib-

berne mindre stærkt krummede.

Danien. Koral- og Bryozo kalk: Faxe (3 Ekspl.).

Familie: Pectinidae Lamarck.

Slægt: Pectcii Klein.

Pecteu pnlclielillS Nilsson.

Tav. I, Fig. 8.

1827. Pecfew ^(ZcMZms Nilsson, Petrit'. Suecana. S. 22. Tav. 9, Fig. 12.

— — Zrøeates Nilsson, Petrif. Suec. S. 22. Tav. 9, Fig. 13.

1897. -- pulchellus NiLSS.
;
Hennig, Revision af kiitlamellibranchiaterua i Nilsson s "Petrif. Suec. rormat.

cretaceae«. S. 33. Tav. 2. Fig. 27, 29—32 ; Tav. 3, Fig. 1—2.

Skallen næsten kredsrund og enssidet, kun lidet hvælvet. — Ve n s t re skall e u s

forreste Øre har en svag Byssusudskæriug samt en svag radiær Fure . som svarer til en

') G. .Muller: Die Molluskenfauna des Untersenon von nraunscliweig iiiui ll.-oile. 1. S. 10. d.

k. Pieussisclien geol. Landesaiist. N. Folge. Heil 25. Berlin 1S9S.
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radiær Fold paa Høj r e sk a 1 1 e n s forreste Øre; dette har ved sin Grund en temmelig

dyb Byssiisudskæring. Hos begge Skaller er det bageste Øre mindre end del forreste samt

stumpvinklet. Venstreskallens Skulptur bestaar af en Del smalle radiære Ribber, der

adskilles af brede Furer, i hvis Bund ses fine Længdestriber; disse bUvc henimod Skallens

Sider efterhaanden mere og mere skraalstillede ("transversale«). H ø j r e sk a 1 le n s Ribber

ere brede og bære paa deres Ryg en lignende Længdestribning som Venslreskallens Furer.

Deres Antal forøges ved Kløvning, medens Venstreskallens tiltager ved Indskydning. Paa

begge Skallers Øren ses ligeledes Radialribber, som undertiden krydses af fine koncen-

triske Ribber, hvorved hele Overfladen bliver ligesom fint kornet. — Paa enkelte særlig vel-

bevarede Højreskaller iagttages tydelig den af Heknig omtalte fine koncentriske Stribning.

Den største foreliggende Skal maaler 14 Mm. i Højde og i Bredde; i Reglen ere

Skallerne noget mindre (8— 10 Mm.). Siderandenes Vinkel ved Hvirvlen er paa de maalte

Eksemplarer c. 95°.

Yngre Senon. Skrivekridt: Stevns Klint. (Kastrup Skov). — Skjørping. Nørre Flødal.

Pecten inflexiis v. Hagenow.

Tav. I, Fig. 9—10.

1842. Pecien w/ZexM.5 V. Hagenow
,
Moiiographie der Riigen'schen Kieideversteineiungen. III Abth. Neues

Jahrb. 1841. S. 551.

Smaa, 9— 10 Mm. høje og omtrent ligesaa brede, svagt hvælvede, noget uens-

sidede Skaller. Sidekanterne naa omtrent til Midten af Skallens Højde; den forreste er

noget kortere end den bageste; deres Vinkel ved Hvirvlen er c. 95°.

Skulpturen er i det væsentlige ens paa begge Skaller. Paa Høj re skallen er

Partiet i Nærheden af Hvirvlen indtil den første Tiivækstvold næsten altid glat. 1 Nærheden

af denne (der findes hyppig kun denne ene) fremkommer paa Skallen et meget vekslende

Antal (c. 15—40) Radialribber, som i Reglen have en afrundet Ryg; ofte ere de dog mere

skarpryggede, og Furerne mellem dem ere da mere rendeformede. Deres Mellemrum ere

i Reglen noget smallere end Ribbernes Bredde , men dette Forhold varierer temmelig

stærkt, ligesom Ribbernes indbyrdes Afstand kan være meget forskellig selv paa samme

Skal. Ribberne formere sig ved Kløvning, idet der paa en Ribbes Hyg danner sig en

svag Fure, der efterhaanden tiltager i Styrke og derved deler Ribben i to. Skalranden er

ofte skarpt indadbøjet, og Ribberne naa da ikke ganske Randen. Stenkærner af saadanne

Eksemplarer faa derved ikke ringe Lighed med P. inversus Nilss. Paa nogenlunde vel-

bevarede Eksemplarer ses en koncentrisk Stribning, der er tydeligst i Furerne mellem Rib-

berne, særlig i Skallens Sidepartier. — Ve n s tre sk all en s Skulptur er som ovenfor nævnt
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omtrent som Højreskallens; kun synes Ribberne at være noget smallere og deres Mellem-

rum noget bredere; deres Antal øges ved Indskydning af ny.

Højreskallens Øren ere meget forskellige; det forreste har en stor Byssusud-

skæring ; dets Yderhjørne er noget afrundet; paa Overfladen ses radiale Ribber, overskaarne

af koncentriske Furer. Det bageste Øre er mindre, har konkav Yderrand og omtrent ret-

vinklet Hjørne. Venstreskallens bageste Øre ligner Højreskallens i Form og Størrelse;

det forreste har konveks Yderrand og omtrent retvinklet Yderhjørne
;
begges Overkant er

indadbøjet.

Denne Art minder meget om den foregaaende , baade i hele Skallens og i Ørenes

Form ; Ribberne formere sig ogsaa paa samme Maade hos de to Arter. Ejendommeligt

for P. inflexKS v. Hag. er, at Ribberne først begynde et Stykke nedenfor Hvirvlen, under-

tiden først i JNærheden af Skalranden; desuden er deres Fordeling ikke saa regelmæssig

som hos F. pulchellus Nilss. Endvidere mangler hos den her beskrevne Art fuldstændig

den radiære Stribning, der er saa ejendommelig for F. pulchellus Nilss.

Ældre Senou. G røn s and: Stampen (I Højreskal).

Yngre Senoii. Skrivek ridt: Møens Klint. Stevns Klint. (Kastrup Skov). — Cement-

fabriken "Dania«. Gudumholm. Nørholm og Klitgaard ved Aalborg. Øst for Bjærge.

Hillerslev.

Pecten \drgatUS Nilsson.

1827. Pccfew t'irryates Nilsson, Petrif. Suec. S. 22. Tav. 9, Fig. 15.

186G. — — —
; V. ZiTTEL, Bivalven der Gosaugebilde. S. 109. Tav. 17, Fig. S.

1897. — — —
; Hennig, Revision etc. S 41. Tav. 2. Fig. 28 og 33; Tav. 3, Fig. 32.

En Højreskal fra Arnagerkalken henfører jeg — med nogen Tvivl — til denne,

som det synes, meget variable Art. Skallen, som ved Tryk er bleven noget deformeret,

maaler kun 5,6 Mm. i Højde. Den synes al have været næsten kredsrund: dens Over-

flade bærer en for blotte Øjne næsten usynlig Skulptur, der dannes af de saa ofte beskrevne

fine, bueformede Ribber, adskilte af fine, i Bunden svagt punkterede Furer. — Det for-

reste Øre har en Byssusudskæring ; det bageste er næsten retvinklet.

Fra Skrivekridtet foreligge ligeledes nogle Skaller, der hore hen i Nærheden af

denne Art, om de ikke ere fuldkommen identiske med denne. Skallerne ere imidlertid saa

defekte, at en fuldstændig sikker Bestemmelse er umulig. — Hele Skallens samt Grenes

Form stennner ganske godt med Beskrivelser og Afbildninger af F. virgafus Nilss. Hojre-

skalleus forreste Øre er smukt prydet med radiale og koncentriske Ribber; paa den øvrige

Skal ses bueformede, fordybede Linjer, der ere næsten usynlige for det blotte Øje. Et

tMikcll Eksemplar viser lillii;e koncentrisk Stribning og derved Puukleriug af Radialfurerne.
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Muligvis har man her med to forskellige Arter at gøre, men dette Spørgsmaal kan først

afgøres, naar bedre og mere righoldigt Materiale staar lil Raadighed.

Ældre Senon. Arnagerkalk: Horsemyreodde (I Ekspl.).

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. — I'lødals Fabriker (I Ekspl.).

Pecten subaratus Nilsson.

1827. Pecten subaratus Nilsson, Petrif. Suec. S. 21. Tav. 9, Fig. 11.

1897. — — —
; Hennig, Revision etc. S. 46. Tav. 3, Fig. 14 og 16—17.

Næsten kredsrunde Skaller med talrige Radialribber, paa hvis Ryg man hos vel-

bevarede Eksemplarer ser en Række af smaa skælformede Torne; desuden findes en meget

fin radiær Stribning omtrent som hos P. pulchellus Nilss. Ribbernes Antal forøges i Reg-

len paa samme Maade som hos denne Art. Ørene ere af ulige Form og Størrelse.

Højreskallens forreste Øre har en dyb Byssusudskæring, samt en stærk Radialfold, som

svarer til en Fure paa Venstreskallens forreste Øre. Det bageste Øre er paa begge Skaller

stumpvinklet. Paa Ørene ses radiale Ribber med smaa skællignende Tænder (efter Hennig).

Til denne Art henføres her nogle Eksemplarer fra det bornholmske Grønsand. De

ere daarlig bevarede, dels som Aftryk, dels som Stenkærner, men synes dog at stemme

godt overens med Nilsson's og Hennig's Beskrivelser.

Ældre Senon. Grøn sand: Arnager.

Pecten fenestratus n. sp.

Tav. I, Fig. 14—16.

1842. Pecten subaratus Nilss.; v. Hagenow, Monographie etc. III. S. 550.

Coquille assez mince, subéquilatérale, peu convexe. L'angle que fait, au sommet,
le bord anlérieur avec le postérieur esl de 100° environ. Du sommet rayonnent un cer-

tain nombre de cotes convexes; les sillons qui les séparent sont excavés et de largeur

variable, toujours plus grande sur la valve gauche que sur la valve droite. Les cotes ainsi

que les sillons sont traversés
,

réguliérement, par cle fines lamelles concentriques formant

sur les convexités des coles des denticules tranchants, de direction presque verticale.

Oreillettes poslérieures assez petites , a bord concave. Oreillette antérieure de la valve

droite, grande, å surface feneslrée, et présentant une échancrure byssale. Oreillette

antérieure de la valve gauche, grande, h bord droit ou légérement convexe. — Haut.

1 1 mm., long. 10 mm.

Smaa tyndskallede, noget uenssidede, lidt hvælvede Muslinger; Maksimalhøjde 11 Mm.;

den tilsvarende Bredde 10 Mm. Hvirvlen ligger noget bag Midten af Hængselranden. Side-

kanterne ere lange; de naa omtrent ned til Skallens halve Højde; den bageste er noget

længere end den forreste, som er konkav. Deres Vinkel ved Hvirvlen er lidt variabel, c. 100°,

D. K. D. Videiisk. Selak. Skr.. 6. Række, natuivideiisk, op matliem. Afd. .\I. 2. 1-
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Skulpturen er omtrent ens paa begge Skaller. Fra Hvirvlen udstraaler et Antal

Ribber; i Skallens Midtparti forløbe de lige, medens de i Sidepartierne ere svagt opad-

bøjede; deres Ryg er hvælvet, de mellemliggende Furer udhulede. Ribbernes Afstand er

meget variabel, større paa Venstreskaller end paa Højreskaller. Paa Venstreskallerne ind-

skydes ny Ribber paa Bunden af Furerne . medens Højreskallernes Ribber formere sig

dichotomt. I regelmæssig indbyrdes Afstand overskære fine koncentriske Lameller Rib-

berne og deres Mellemrum; disse Lameller ere særlig fremtrædende paa Ribbernes Ryg,

hvor de — navnlig henimod Skallens Rand og Sider — danne skarpe, næsten vertikalt

staaende Tænder. Nogen yderligere Skulptur har jeg ikke kunnet iagttage.

De bageste Øren ere paa begge Skaller temmelig smaa; deres Yderrand er kon-

kav; Yderhjørnet retvinklet, undertiden noget spidsvinklet. Højreskallens forreste Øre er

stort, med Byssusudsnit ; dets Yderhjørne er afrundet, Overfladen gitret med stærke Ra-

dialribber og svagere koncentriske Ribber. Ogsaa paa Venstreskallen er det forreste Øre

større end det bageste; dets Yderrand lige eller svagt konveks; Skulpturen omtrent som

den øvrige Skals. Hængselranden er hos Højreskallen noget indadbøjet.

Nogle Eksemplarer af denne Art ligge i Museets Samling under Betegnelsen: Pecten

suharatus Hag., non Nilss. Ligeledes er Museet i Besiddelse af et Eksemplar fra Rugen,

hvilket er bestemt som P. suharatus Nilss. I den Hagenowske Samling i Stettin har jeg

ogsaa set flere Eksemplarer med samme Etikette. Der er derfor ikke Tvivl om, at v. Hage-

Kow har henført den her beskrevne Art til P. suharatus Nilss. Hvorvidt den P. suharatus

Nilss., som Fr. A. Roejier omtaler fra Riigen^), ogsaa er identisk med den foreliggende

Art, formaar jeg efter den kortfattede Beskrivelse uden Afbildning ikke at afgøre, men det

er vel sandsynligt.

Som det fremgaar af ovenstaaende Beskrivelse , er Arten imidlertid forskellig fra

P. suharatus Nilss.
, baade hvad Skulpturen og Ørenes (særlig Højreskallens forreste Øres)

Form angaar; i den sidste Henseende minder Arten derimod mere om P. inpexus v. H.\g.

Ligheden mellem disse to Arters Stenkærner er saa stor, at en Bestemmelse er vanskelig.

Skulpturen er jo imidlertid meget forskellig. Skaller af P. fenestraftis hæfte sig altid paa

Grund af den saa ujævne Overflade fast til Stenarten med sin Yderside, som derfor altid

maa præpareres frem; paa Skallens Inderside bemærker man ikke alene Radialribberne,

men ogsaa de koncentriske Lameller give sig tilkende ved en svag koncentrisk Stribning,

som imidlertid kun sjældent kan iagttages paa Stenkærner.

/Kidre SenoD. Grønsand: Stampen. Skrænten indfor "Sangedynen". — Ar-

nage rk alk: Arnager.

Yngre Scnon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. (Kastrup Skovl. — Gu-

dumholm. Aalborg. Nørholm. Nørre Uttrup (østl. Grav). Bjærge. Rær. Hillerslev.

') Fu. A. RoKMKu: Die Versleineiungeii des Norddeutscheu Kieidegebirges. Hannover 1!S41. S. 52.
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Pecten monotiformis Henmg.

1899. Pecten monotiformis Heknig, Faunan i Skånes yngre krita. II. S. 11. Tav. 1, Fig. 7— 8.

Artens vigtigste Kendemærker ere efter Hennig følgende:

Cirkelrunde, usymmetriske, 5—7 Mm. høje, næsten plane Skaller. Det bageste

Øre er paa begge Skaller triangulært og ikke skarpt adskilt fra selve Skallen. — Højre-

skallens Yderside er glat med svagt antydede koncentriske Furer. Det forreste Øre er

retvinklet og har et dybt Byssusudsnit samt en triangulær Indbugtning af det Parti, som

ligger nærmest selve Skalranden. — Paa Venstreskallens Yderside ses skarpe kon-

centriske Tilvækststriber samt fine Radialribber; disse sidste ses dog kun tydelig i Nær-

heden af Hvirvlen; endvidere iagttages en meget fin Stribning omtrent som hos F.iml-

chelhcs NiLss. ; det forreste Øres Yderhjørne er næslen retvinklet; det er større end det

bageste, som er stumpvinklet. Skallens Skulptur fortsættes ud paa Ørene.

Til denne Karakteristik har jeg kun at tilføje , at paa Højreskallens forreste Øre

ses fine kornede Radialribber; hvorvidt Øret har haft saa skarpe Hjørner, som af Hennig

afbildet, har jeg ikke kunnet afgøre paa Grundlag af det Materiale, som foreligger fra

Faxe; men paa den Højreskal, som stammer fra Craniakalken ved Vodroffgaard , er Øret

tydelig afrundet.

Denne Art angives fra Annetorp og Faxe af Hennig.

Danien. Koral- og Bryozokalk: Faxe. — Craniakalk: Vodroffgaard (GrOnw.

manuser, uafviker från Hennig's flgur derigenom att hogerskalets fråmre ora har en svag

skulptur«).

Skaller af smaa Pecim-Arter findes ikke sjældent ved Faxe, men deres Overflade er næsten altid

— ligesom det ifølge Hennig er Tilfældet ved Annetorp — overtrukken med en Kaikskorpe, der dug under-

tiden lader sig fjærne ved Hjælp af en Naal; kun hvis dette lykkes, er det muligt at bestemme dem med

Sikkerhed.

Pecten tesselatiis Hennig.

1899. Pecten tesselatus Hennig, Faunan i Skånes yngre krita. II. S. 10. Tav. 1, Fig. 5—6.

Af denne Art er Museets Materiale temmelig tarveligt, hvorfor jeg her kun skal

anføre Artens vigtigste Karakterer efter Hennig's Beskrivelse.

Kun Venstreskaller ere kendte. Det er smaa runde, svagt hvælvede Fedines,

9,5 Mm. høje og brede. Ørene ere store, omtrent af samme Form og Størrelse; deres

øverste Rand er bøjet indad. Sidekanternes Vinkel ved Hvirvlen er 105°. Skallens Yder-

side bærer fine Radialribber, skilte af brede, flade Mellemrum; ny Ribber indskydes mellem

de primære. I Ribbernes Mellemrum ses fine koncentriske Lister, som danne fremstaaende

Kamme.
12*
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Denne Art angives af Hennig som funden ved Annetorp og Faxe.

Danien. Koralkalk: Faxe.

Pecten cretosus Defrance.

Tav. I, Fig. 11, 18.

1843. Pecten cretosus Defr.; d'Orbigny, Paléont. Franc., Terr. crét. 111. S. 617. Tav. 440, Fig. t— 7.

1851. — nitidus Mant.
;
Puggaard, Møens Geologie. S. 79. Fig. 23.

1889. Pecten cretosus Defr.; Griepenkerl, Die Verst, der senonen Kreide von Konigslutter. S. 41.

Skallerne ovale
,

meget lidt hvælvede. Højden varierer mellem 20 og 32 Mm.

;

Bredden omtrent Vs af Højden. Vinklen mellem Sidekanterne c. 80°.

Skulpturen omtrent ens paa de to Skaller. Hele Overfladen er dækket af talrige,

fine, noget bølgede Radialribber (c. 100 paa et middelstort Eksemplar); disse ere noget

smallere (med bredere Mellemrum) paa Højreskallerne end paa Venstreskallerne; paa Rib-

berne findes svagt fremadbøjede , i Reglen noget afslidte Skæl, som ofte ere saa tæt stil-

lede, at de berøre hverandre, ligesom de hyppig (paa Venstreskaller) ere saa brede, at de

næsten berøre Skællene i Naborækkerne; de ere ordnede efter koncentriske Linjer. Den

fifle koncentriske Stribning ses tydeligst paa Skallernes Aftryk. I Nærbeden af Hvirvlen

ere Ribberne ikke lidt forskellige, idet man hyppig mellem to stærkere finder et noget

varierende Antal svagere Ribber; henimod Skalranden blive de mere ens udviklede; dog

ses undertiden ogsaa her svagere Ribber, der kunne følges et lille Stykke op paa Skallen,

men tabe sig i Furerne, inden de naa Hvirvlen. Hist og her findes Tilvækstfortykkelser,

nedenfor hvilke Ribberne ofte ere ligesom forskudte. Skallens Inderside er glat; kun

nogle svage Radialfiirer skimtes.

Paa Højreskallen er det bageste Øre omtrent retvinklet; det forreste er næsten

dobbelt saa stort og har en betydelig Byssusudskæring. Venstre sk al lens bageste Ore

er noget stumpvinklet, hvorimod det forreste er omtrent retvinklet. Begge Skallers Oreu

ere forsynede med radiære Ribber og stærke koncentriske Furer. Paa Højreskalieu er

Ørenes øverste Rand stærkt indadbøjet og bærer en Række smaa Tænder.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. (Kastrup Skov). — Frej-

lev. Blegkilde. Nørre Uttrup (østl. Grav). Bjærge. Rær. ?Eerslev.

Var. nitida (Sow.), Schroeder.

Tav. I, Fig. 12—13, 21.

1827. Ptxtcn undulatns Nilsson (pro parte), PeUif. Suec. S. 21. Tav. 10, Fig. 10.

1882. — cretosus Defr., var. nitida Sow.; Schroeher. Ueber senone Kreidegeschiclie der Proviiizen

Ost- und Westpreussen. S. 266.

1897. Pecten cretosus Dkfk., var. /(i7(i/a Sow. (Scuuoeuek); Hexxig, Revision etc. S. 49.
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Omridset omtrent som hos Hovedformen
,

Skulpturen derimod noget afvigende.

Ribberne i Reglen ej saa tæt stillede som hos Hovedformen, undertiden omtrent glatte,

oftest dog med smaa Skæl paa Ryggen. Den koncentriske Stribning er meget stærk; hist

og her findes Tilvækstterrasser. Hos et Par Venstreskaller opnaa Ribberne en betydelig

Rredde , omtrent som deres indbyrdes Mellemrum ; deres Ryg er her fri for Skæl , men

krydses af de stærke koncentriske Striber. Ribberne forsvinde undertiden næsten fuld-

stændig, saa at den koncentriske Stribning bliver den mest iøjnefaldende Skulptur. Af og

til ses Diagonalstribning mod Siderne.

Ældre Senon. Grønsand: Ravnodde. — Arnagerkalk: Arnager (meget hyppig).

Pecten serratiis Nilsson.

1827. Pecten serratus Nilsson, Petrif. Suec. S 20. Tav. 9, Fig. 9.

1897- — — — ; Hennig, Revision etc. S. 50. Tav. 3, Fig. 15.

Da det foreliggende Materiale er meget ufuldstændigt, anføres her Artens vigtigste

Kendetegn efter Hennig's Beskrivelse.

Skallen langstrakt, 44 Mm. høj og 34 Mm. bred. Højreskallen næsten plan, Ven-

streskallen svagt hvælvet. Hængselkanterne meget lange, næsten naaende til Skallens

Midte; deres Vinkel 77°. De forreste Øren større end de bageste; Højreskallens forreste

Øre med et Byssusudsnit. Paa Skallens Yderside meget smalle , savtakkede Radialribber

med plane, dobbelt saa brede Mellemrum ; Takkerne paa Ribberne dannes af sammenbøjede

Skæl. Ribberne og deres Mellemrum krydses af koncentriske Striber. Undertiden er en

Diagonalstribning antydet.

Til denne Art henfører jeg en Steokærne , som dog har en Del af Skallen i Be-

hold. Den stemmer godt overens med Hennig's Beskrivelse. Mere tvivlsomt er et andet

Eksemplar, en Venstreskal, af hvilken kun Indersiden ses. Da det ikke er lykkedes mig at

præparere noget af dens Overflade tydelig frem, er Bestemmelsen noget usikker.

Ældre Senon. Grøn sand: ?Stampen (1 Ekspl.). Bavnodde (f Ekspl.).

Pecteu septemplicatiis Nilsson.

Tav. II, Fig. 1— 2.

1827. Pecten septemplicatus Nilsson, Petrif. Suec. S. 20. Tav. 10, Fig. 8.

Skallens Højde noget større end Bredden; den ene Skal flad, den anden noget

hvælvet. Paa begge Skaller findes 7 stærke Folder, omtrent ligesaa brede som deres ind-

byrdes Mellemrum; desuden iagttages fine Radialslriber med taglagte Skæl; de krydses af

fine koncentriske Striber.
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Af denne Art foreligger kun 1 Skal, der stemmer fuldkomment med Nilsson's Be-

skrivelse; da den er meget slidt, ses dog ikke tydelig de fine Radialribber, ej heller Skæl-

lene ,
hvorimod de koncentriske Striber ere meget tydelige

,
særlig i Mellemrummene

mellem Folderne.

Ældre Senon. Grøn sand: Bavnodde (1 Ekspl.).

Pecten Msnlcus v. Hagenow.

Tav. I, Fig. 19—20.

1842. Pecten trisulcus v. Hagexow, Mon. der Riigen'schen Kreideverst. III. S. 552.

Nærmest halvkredsformede, noget skæve, temmelig stærkt hvælvede Skaller. Side-

kanterne lange; deres Vinkel ved Hvirvlen c. 90°. Ydersiden dækket af 11— 12 glatte,

rundryggede Ribber, som allerede i Nærheden af Hvirvlen hver dele sig i -3 Ribber. I

deres Mellemrum iagttages stærk koncentrisk Stribning. Ogsaa paa Skallens Inderside er

Ribbernes Tredeling meget tydelig. Det forreste Øres Yderhjørne er retvinklet; det bageste

Øre er langt og afrundet, forsynet med Radialfurer.

Man finder altid Eksemplarerne hæftende til Stenen med deres Yderside; i denne

Tilstand er Arten ikke saa let at skælne fra F. variabilis v. Hag.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. (Kastrup Skov). — Nørholm.

Pecten variabilis v. Hagenow.

Tav. I, Fig. 17.

1842. Pecten variabilia v. Hagenow, Mon. der Rugen'sclien Kreideverst. III. S. 552.

Skallen ægformet, afrundet, noget hvælvet, skæv. Paa Overfladen ses c. 12 tre-

delte Ribber udstraale fra Hvirvlen. Hovedribberne ere i Nærheden af denne betydelig

stærkere end Sideribberne; ved Ventralranden er Forskellen ringere. Paa Hovedribberne

ses med lang indbyrdes Afstand rørformede Torne; paa Biribberne findes lignende, men

mindre og meget tættere stillede Torne. Efterhaanden fremkommer der langs Ribbernes

Sider Rækker af meget smaa Tænder, som blive større og storre nedad mod Ventral-

randen; de antyde vel en ny Tredeling af Ribberne. — Hojden af det storste Eksemplar

udgør 9 Mm.

Paa Grund af Overfladens Beskaffenhed hæfte Skallerne altid til Stenen med deres

Yderside, l'aa Indersiden ses tydelig de tredelte Ribber. Ørenes Form har jeg ikke haft

Lejlighed til at undersøge fuldstændig.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. (Kastrup Skov).
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Pecten Nilssoni Goldfcss.

Tav. II, Fig. 3—5.

1827. Pecten orbicularis Ni-Lssos, PetT'd.Suec. S. 23. Tav. 10, Fig. 12.

1834-40. — Nilssonii Goldfuss, Petref. Germ. II. S. 76. Tav. 99, Fig. 8.

1851. — — —
; Puggaard, Møens Geologie. S. 81. Fig. 26.

1897. _ _ _
; Henntg, Revision etc. S. 45. Tav. 3, Fig. 18— 19.

Flade, tyndskallede, næsten cirkelrunde og enssidede Muslinger; Højden hyppigst

lidt større end Bredden (f. Eks. Højde : 3.3 Mm., Bredde: 32 Mm.; Højde: 37 Mm., Bredde:

34 M.). De svagt konkave Sidekanter strække sig kun langs den øverste Fjerdedel af

Skallen; deres Vinkel ved Hvirvlen er c. 112°.

Begge Skaller ere glatte med lin koncentrisk Stribning. De synes at liave haft de

af Hennig omtalte nedtrykte Sidepartier i Nærheden af Hvirvlen, men Skallerne ere paa

Grund af deres Skrøbelighed som oftest fladtrykte og noget deformerede , hvorfor disse

Depressioner ikke altid ere synlige.

Ørene ere — særlig paa Venstreskallerne — temmelig smaa. Af H øj r e s k al 1 e n s

Øren er det forreste meget større end det bageste , har afrundet Yderhjørne
,

rager frem

foran Hvirvlen og bærer paa sin Inderside en horizontalt løbende, listeformet Fremragning,

hvortil det tilsvarende, langt mindre Øre paa Venstreskallen har støttet sig. Det bageste

Øre er mindre og har et afrundet, stumpvinklet Yderhjørne. — V en s t re s ka Ile n s Øren

ere meget mindre end Højreskallens og ere omtrent ens af Størrelse og Form; deres

Yderhjørne er noget afrundet og stumpvinklet. Begge Skallers Øren ere stribede parallelt

med deres Yderside.

At de to her beskrevne Skaller tilhøre én og samme Art, godtgøres ved et Eksem-

plar fra Frejlev. Man ser her hele Venslreskallens Inderside samt — lidt forskudt over

denne — en Del af Højreskallens Yderside med Partiet omkring Hvirvlen samt Skallens

Forende. Disse to Skaller, som stemme med ovenstaaende Beskrivelse, have tilhørt samme

Individ, idet de i Form og Størrelse passe nøje til hinanden ; deres indbyrdes Stilling tyder

ogsaa herpaa.

Allerede v. Hagenow omtaler i sin Monografi over Skrivekridtforsteningerne fra

Riigen, at den — efter hans Bestemmelse — her hyppig forekommende P. membranaceus

NiLss. varierer meget stærkt og undertiden nærmer sig saa meget til F. Nilssoni Goldf.,

at Adskillelsen bliver vanskelig. Med de her ovenfor beskrevne Eksemplarer fra det danske

Skrivekridt er noget lignende Tilfældet. Den her beskrevne Form er den hyppigst fore-

kommende ; den synes mig at stemme bedst med P. Nilssoni Goldf. og er derfor henført

til denne Art. De korte Sidekanters store Vinkel ved Hvirvlen, hele Skallens afrundede

Form samt Skallens større Tykkelse passer saaledes bedre med den nævnte Art end med

P. membranaceus Nilss. ; det samme er Tilfældet med Højreskallens Øren, som stemme
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nogenlunde godt med Goldfuss' Figur; Venstreskallens Øren ere derimod i Almindelighed

begge stærkt stumpvinklede. Men ved Siden af Venstreskaller med saadanne Øren fore-

kommer der andre, hvis forreste Øre er omtrent retvinklet som paa Afbildningen hos Gold-

Fnss; naar saa tillige hele Skallens Form bliver forholdsvis høj, har man Skaller, der i høj

Grad minde om P. spathulatus Koem. , der efter flere Forfatteres Mening skal være en

Varietet af P. memhranaceus Nilss. Disse Venstreskaller henfører jeg dog ligeledes til

P. Nilssoni Goldf. , dels fordi der med Undtagelse af det forreste Øres Form — og her

findes Overgange — ikke er nogen nævneværdig Forskel mellem dem og de andre ovenfor

beskrevne, dels fordi jeg trods det temmelig righoldige Maieriale, Museet er i Besiddelse

af, kun har fundet Venstreskaller af den ovenfor beskrevne Type; afvigende Højreskaller,

som kunde tænkes at høre sammen med disse Venstreskaller, har jeg ikke truffet paa.

Delle Forhold lyder paa, at alle disse forholdsvis store, glatte Pecten-VovmQV fra vort Skrive-

kridt tilhøre én og samme Art.

Ejendommelig for de talrige foreliggende Eksemplarer af P. Nilssoni Goldf. fra det

danske Skrivekridt er da særlig deres forholdsvis betydelige Højde, der i Reglen overgaar

Bredden med et Par Millimeter, samt de kun svagt buede Sidekanter; dette er Forhold,

som minde om P. memhranaceus Nilss.

Fuldkomment overens med Skrivekridteksemplarerne stemmer en Del Eksemplarer,

som ere fundne i Cerithiumkalken i Stevns Klint. Skallerne ere her i Reglen ikke saa

fladtrykte som saa ofte i Skrivekridtet, men have beholdt deres oprindelige Form; Depres-

sionerne paa Siderne ses derfor særdeles tydelig.

1 Arnagerkalken har man fundet nogle Eksemplarer af en tyndskallet, glat Pecfen,

som jeg tidligere antog for P. membranaceus IHilss.; men efter at have gennemgaaet de

glatte Pectines fra Skrivekridtet er jeg kommen til det Resultat, at ogsaa disse Skaller til-

høre P. Nilsoni Goldf. Efter den Form , som Venslreskallernes Øren have , raaa de fore-

liggende Stykker høre til den Varietet, som minder om P. spathulatus Roem. (se ovenfor);

en fln koncentrisk Stribning iagttages tydelig. — Mærkeligt nok har jeg ikke fra Danmarks

Kridtaflejringer set noget Eksemplar, som stemte fuldkommen overens med P. meoibraua-

ceus Nilss., som ellers har en saa vid Udbredelse. Kun fra Grønsandet \ed Ba\ uodde

foreligger el Eksemplar, som muligvis maa føres herhen, men Bevaringstilstanden tillader

ikke nogen sikker Bestemmelse.

Ældre Scuon. Am agerkalk: Arnager.

Yngre Senon. Skrivekridt: INIøens Klint. Stevns Klint. (Kastrup Skov). —
Cemenlfabriken "Daiiia». Brøndum? Gudumholm. Frejlev. Norholm. Norre Flodal.

Aalborg. Rær. Hillerslev. ?Gasbjærg. Bromølle. — C er i i h i u m k a 1 k : Stevns Klint.
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Pecteil laevis Nilsson?

1827. Pecten laevis Nilsson, Petrif. Suec. S. 24. Tav. 9, Fig. 17,

1897. — — — ; Hennir, Revision etc. S. 36. Tav. 2, Fig. 2.5—26.

Efter Hennig's udførlige Beskrivelse af denne Art kan følgende Karakteristik gives.

Smaa runde, 5— 8 Mm. høje og lige saa brede, lidet hvælvede Skaller. Side-

kanterne naa omtrent til Skallens Midte; deres Vinkel er 90°. Skallen er glat og glin-

sende; under Lupen ses fine koncentriske Tilvækststriber samt fine radiære Linjer. —
Højreskallens forreste Øre er større end det bageste og har en svag Byssusudskæring

;

det bageste Øre er stumpvinklet ligesom begge Ørene paa Venstreskallen; det bageste

er ligeledes her mindre end det forreste.

Msrch angiver denne Art fra det bornholmske Grønsand'); til Grund herfor ligger

— saavidt nu kan ses — et Brudstykke af en lille glat Feden. Det er muligt, at det

virkelig er P. laevis Nilss., men Eksemplaret er altfor mangelfuldt til en fuldstændig sikker

Bestemmelse.

Ældre Senon. Grøn sand: ?Blykobbeaa.

Pecten rotuudus v. Hagenow.

1842. Pecten rotundus v. Hagenow, Monogiaphie etc. 111. S. 554.

Cirkelrund, næsten fuldstændig symmetrisk, svagt hvælvet. Skallen temmelig tyk

med fin koncentrisk Stribning, ellers glat. Ørene smaa og afrundede. Det største fore-

liggende Eksemplar er 64 Mm. højt og har været omtrent ligesaa bredt. — Denne Art

minder meget om P. Nilssoni Goldf. , men adskilles let fra denne ved sin tykke Skal og

mindre Øren.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint (2 Ekspl.).

Pecten spathulatus Roemer.

Tav. II, Fig. 6—7.

1841. Pecten spathulatus Roemer, Die Verst, des Noiddeutsch. Kreidegebirges. S. 50. Tav. 8, Fig. 5.

1895. — — —
; Vogel, Reitr. zur Kenntniss der Holland. Kreide. S. 20. Tav. 1, Fig. 14— 16.

Angaaende denne meget omstridte Arts Historie henvises til Vogel's Redegørelse

herfor.

Skallerne meget tynde, runde, næsten fuldstændig symmetriske, i Sammenligning

med P. membranaceus Nilss. og P. Nilssoni Goldf. temmelig stærkt hvælvede; Højde og

') O. MoRC'H: Fortegn, over Forst, i Kridtform. paa Rornholm. Vid. Medd. fra naturh. For. i Kblivn.

1876. S. 27.

D. K, D. Vidensk. Sclsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og matheni. Afd. XI 2. 13
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Bredde omtrent lige store (Maksimalhøjde 13 Mm.; den tilsvarende Bredde 12 Mm.); Side-

kanternes Vinkel ved Hvirvlen er omtrent 100°; den forreste Sidekant noget konkav. —
Overfladen er glinsende og glat uden nogen som helst Skulptur. — Det bageste Øre er

paa begge Skaller meget lille og smalt, meget mindre end det forreste; Hvirvlen ligger

derfor langt bagved Hængselrandens Midte; Ørets øverste Hjørne er meget stumpvinklet.

H øj re skallens forreste Øre har en noget afrundet Yderrand og en betydelig Byssusud-

skæring; paa dets Overflade ses meget svage Tværribber. Det forreste Øre paa Venstre-

skallen er retvinklet og bærer de samme svage Ribber som Højreskallens.

Da de foreliggende Eksemplarer stemme ganske godt med Vogel's Beskrivelse og

Afbildninger, har jeg henført dem til denne Art. Hvorledes Forholdet er mellem den og

P. Juglen v. Hag., ser jeg mig ikke i Stand til at afgøre med Sikkerhed
;

muligvis ere de

identiske.

Ældre Senon. Grøn s and: ? Bornholm (3 Ekspl.).

Yngre Senon. Skrivekridt: Stevns Klint. (Kastrup Skov). — Skjørping. Nør-

holm. Aalborg. Svinkløv. — C e r i t h iu m k alk : Stevns Klint. ?Eerslev (1 Ekspl.).

Danien. Saltholmskalk: ?Hjardemaal.

Pecten inversus Nilsson.

1827. Pec^en wwersMS Nilsson, Petrif. Suec. S. 24. Tav. 9, Fig. 18.

1889. — — —
; O. Griepenkerl, Verst, von Konigslutter etc. S. 45.

1891. Amussium inversum Nilss. sp.; J. Bohm, Die Kreidebildungen des Fiirbergs etc. S. 85. T. 3, Fig, 36.

Smaa, 5— 8 Mm. høje og lige saa brede Skaller. Højreskallens forreste Øre er

dybt indskaaret, medens Venstreskallens kun har en svag Indbugtning. Det bageste Øre

er paa begge Skaller retvinklet. — Paa Overfladen ses fme, skarpe, tæt stillede koncentriske

Ribber; men mangler det yderste Lag af Skallen, hvad undertiden er Tilfældet, er Over-

fladen fuldstændig glat. Paa Skallens Inderside findes 10—13 smalle, skarpe Radialribber,

som ikke naa helt ud til Randen.

Til denne Art henføres her en Stenkærne, der viser Aftryk af Ribber paa Skallens

Inderside; Ribberne have ikke naaet helt ud til Randen. Den er af Morch bestemt til

P. inversus Nilss., hvilket sikkert er rigtigt. Endvidere er der fundet i Eksemplarer i

Craniakalken ved VocirolTgaard
;

Opbevaringstilstanden lader en Del tilbage at onske. men

Bestemmelsen er dog sikker. De lo af Eksemplarerne vise de indre Radialrihber. hist og

her dækkede af det yderste Skallag, som bærer fine koncentriske Linjer.

Ældre Senoii. Gronsand: Slampen (1 Ekspl.).

Danien. Graniakalk: Vodroilgaard (i'P. iiiversits?« (jRQuvf. itianiiscr.).
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Slægt: Vol« Klein.

Vola quiuqiiecostata Sowerby sp.

1812. Pecten quinquecostatus Sowerby, Mineral. Conchol , I. S. 122. Tav. 56, Fig. 4 — 5.

1897. Vola quinqueeostata Sow.
;
Hennk?, Revision etc. S. 52.

Angaaende denne velkendte Art skal kun anføres følgende.

Højreskallen er meget stærkt hvælvet, Venstreskallen flad. Ørene store, retvinklede.

Paa Overfladen af begge Skaller ses et ringe Antal meget stærke Radialribber; i hvert af

Mellemrummene mellem disse Ribber findes 4 svagere Ribber; desuden er hele Skallen

dækket af finere radiære og koncentriske Linjer.

Af denne Art foreligger kun en Stenkærne (11 Mm. høj) samt Aftryk af en Del af

Skallens Yderside. Morch har — sikkert med Urette — henført dette Eksemplar til V.

striato-costata Golde.

Ældre Senon. Grønsand: Arnager (1 Ekspl.).

Vola striato-costata Goldfdss sp.

Tav. II, Fig. 8—9.

1834—40. Pecten striato-costatus GoLDFvss, Petref. Germ. II. S. 55. Tav. 93, Fig. 2 c—e.

Højreskallen meget stærkt hvælvet. Paa dens Overflade findes 6 stærkt frem-

trædende Radiairibber , som ere furede paa langs, hvorved der fremkommer parallele Ri-

ribber paa deres Sider; de imellem Hovedribberne liggende Biribber (deres Antal er 4— 5)

ere, især paa de yngre Dele af Skallen, ligeledes furede eller stribede paa langs. Mellem

Ørene og de yderste Hovedribber ere Biribberne mindre kraftige. Hele Skallen er kon-

centrisk stribet; Striberne vise sig ofte i Furerne som sniaa Tværlameller, saaledes som

Goldedss' Fig. 2 e viser; dog forløbe de hos de danske Eksemplarer ikke saa regelmæssig

og ses kun sjældent paa Ribbernes Ryg. Tilvækstafsatser findes med uregelmæssig ind-

byrdes Afstand. — Det største Eksemplar har følgende Dimensioner: Højde 39 Mm.,

Bredde 33 Mm. og Tykkelse c. 14 Mm.

Venstreskallen er flad, næsten cirkelrund (f. Eks. Højde 19 Mm., Rredde 18Mm.).

Skulpturen er som Højreskallens; kun svare Ribberne her naturligvis til Furerne paa den

anden Skal. Hovedribberne rage kun lidt frem baade paa Skallens Overside og ved dens

Rand, der dog er noget indbugtet mellem Hovedribberne. Skallens Underside er mere

glat; Ribberne og Furerne ere her som Regel kun synlige ved Randen.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Frejlev. Nørre Ut-

trup (mellemste Grav).

M O. Morch: 1. c. s. 28.

13*
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Familie: Limidae d'Orbigny.

Slægt: Lima Bruguiére.

Lima seinisnlcata Nilsson sp.

Tav. II, Fig. 10.

1827. Plagiostoma semisulcatum Nilsson, Petrif. Suec. S. 25. Tav. 9, Fig. 3.

1897. Lima semisuleafa Nilss. ;
Hennig, Revision etc. S. 28. Tav. 2, Fig. 14 og 17.

Oval, stærkt hvælvet, næsten symmetrisk; Hvirvlen fremragende, spids. iVlaksimal-

højde 24 Mm.; tilsvarende Bredde 14 Mm. Paa Skallens Midtparti findes 14— 17 temme-

lig svage, men skarpe Radialribber. Hele Skallen er koncentrisk stribet, tydeligst paa de

glatte Sidepartier. Ribberne ere temmelig smalle og have en skarp Køl, der undertiden

bliver noget takket paa Grund af den koncentriske Stribning. Paa et enkelt stort Eksem-

plar blive Ribberne noget bredere nedad mod Randen, og paa de midterste af dem ses

her en meget svag Fure paa Ryggen. Ørene ere smaa; Overfladen er her som paa Skal-

lens Sidepartier.

Til Grund for ovenstaaende Beskrivelse ligger en Del Eksemplarer fra Skrivekridtet;

en Skal (fra Bjærge) afviger fra de andre ved sin Lidenhed og det større Antal Radial-

ribber (21). — Eksemplarerne fra Cerithiumkalken ere store og vel udviklede; de synes

ikke i nogen Retning at adskille sig fra dem, der ere fundne i Skrivekridtet. — I den

kvartsiliske Grønsandsten paa Bornholm er fundet et Aftryk , som sikkert hører herhen.

Noget mindre sikker er Artens Forekomst i Arnagerkalken , idet de her fundne Eksem-

plarer ere temmelig slet bevarede. — De ved Faxe indsamlede Skaller ere meget smaa

(Højde 4— 5 Mm.) og synes at stemme med den af Hennig beskrevne F'orm fra Annetorp.

Ældre Senon. Grønsand: Arnager ( I Ekspl.). — Arnagerk al k: Arnager (2 Ekspl.l.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Nørholm. ?Fjer-

ritslev. Bjærge (I Ekspl.). — C er i th i u m k al k : Stevns Klint.

Danien. Bryozokalk: Faxe.

Lima decnssata Mcsster.

Tav. II, Fig. 11.

1834—40. Lima deamata Munst.
;
Goldfuss, Petref. Germ. II. S. 91. Tav. 104. Fis. o.

1889. — — — ; HoLz.\PKEL, Die Mollusken der Aachener Kreide. 8.242. Tav. 27. Fig. 4.

Oval, noget bredere end L. seinisiiJcafa Nilss. og mindre hvælvet end denne Art.

Maksimalhøjde 27 Mm.; tilsvarende Bredde 21 Mm. og Tykkelse c. 7 Mm. Oreue smaa.

omlrenl lige store. Paa Overfladen ses c. 30 Radialribber, hvoraf de midterste ere de

kraftigste: hcuimod Skallens Sider blive Ribberne svaiiere os forsvinde lilsidst fnldstændii:.
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Paa et Par vel bevarede Eksemplarer ser man, at Ribberne have en temmelig skarp Køl,

og at de midterste af dem ligesom Mellemrummene mellem dem bære fine Radialstriber;

desuden findes der fine koncentriske Striber, som gøre Ribbernes Ryg tandet. Paa Skal-

lens Sidepartier, hvor Ribber savnes, findes temmelig stærke, underlig bølgede Striber, der,

som HoLZAPFEL bemærker, give disse Partier af Skallen et ejendommeligt, moirée - agtigt

Udseende.

Uenne Art kendes let fra den nærstaaende L. semisuleata Nilss. ved den kortere

Form, de talrigere Radialribber og den ejendommelige Skulptur paa Skallens Sidepartier.

Vngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Frejlev. Klitgaard.

? Aalborg. — Cerithiumkalk: Stevns Klint.

Lima bisnlcata n. sp.

Tav. Il, Fig. 13.

Coquille petite, tres renflée, ovale, subsymétrique. Oreillettes obtuses. Surface

rayonnée, avec de nombreux sillons séparés par des cotes; les sillons s'aftaiblissent vers

les colés des valves; a la partie moyenne de chaque valve deux sillons tres marqués. La
surface entiére est ornée de fines stries concentriques formant, aux faites des cotes, de

petits denticules. — Haut. 4 mm., long. 2 mm.

Fra Craniakalken ved Vodroffgaard er Museet i Besiddelse af nogle Eksemplarer af

en Lima, som formentlig er en ny Art. Materialet er mindre vel bevaret, men ved Kom-

bination af de forskellige Stykker er en Bestemmelse dog mulig.

Skallen lille, 4 Mm. høj og 2 Mm. bred, stærkt hvælvet, oval, næsten fuldstændig

symmetrisk. Ørene stumpvinklede. Hele Skallen dækket af Badialfurer med mellemlig-

gende Ribber; Furerne blive efterhaanden svagere henimod Skallens Sider. Midt paa

Skallen findes to Furer, som ere meget iøjnefaldende paa Grund af deres ganske usæd-

vanlige Dybde; den mellemliggende og de tilstødende Ribber — særlig dog den ene af

disse sidste — overgaa betydelig de andre i Styrke. Over hele Skallen løbe fine koncen-

triske Striber, hvorved Ribbernes Ryg bliver fint takket. Skallens Inderside viser Spor af

Ydersidens Skulptur; særlig fremtrædende ere her de to dybe Furer.

Denne Art synes at være nær beslægtet med den Dværgform af L. semisuleata

Nilss., som er funden ved Faxe og Annetorp.

Danien. Craniakalk: Vodroffgaard (4 Ekspl.; "Lima sp.«, Gronw. manuser.].

Lima Forcliliamiiieri v. Hagenow.

Tav. Il, Fig. 12.

1842. Lima Forchhammeri v. Hagenow, Monographie etc. III. S. 555. Tav. 9, Fig. 12.

J851. — — —
; Puggaard, Møens Geologie. S. 77.
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Meget skæve, aflang-ovale Skaller, der ere temmelig stærkt hvælvede. Hpijde 8

— 16 Mm.; Bredde 4—7 Mm. Fra Hvirvlen udgaa indtil 8 skarpe Piadialribber , der ses

tydeligst paa Skallens Forside ; Mellemrummene mellem Ribberne ere brede , udhulede og

forsynede med Længdestriber. Hyppige koncentriske Tilvækstmærker.

De faa foreliggende Eksemplarer af denne Art ere alle daarlig bevarede, men ved

Sammenligning med Eksemplarer i den Hagenowske Samling i Stettin har jeg overbevist

mig om Identiteten med L. Forchliammeri v. Hag. Som Regel er det kun Stenkærner, der

ere fundne; paa et Eksemplar fra Møens Klint ses dog en Del af Skallens Inderside.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. (Kastrup Skov).

Lima densestriata Hennig.

1899. Lima densestriata Hennig, Faunan i Skånes yngre krita. II. S. 8. Tav. 1, Fig. 3— 4.

Meget skæve, afrundet-rektangolære Skaller, som ere temmelig stærkt hvælvede.

Det bageste Øre meget længere end del forreste. Skallens Overflade er dækket af smalle

Radialribber, hvis Mellemrum ere flade og brede. Henimod Skallens Sider blive Ribberne

svagere og forsvinde tilsidst ganske, især paa den bageste Side. I Furerne mellem Rib-

berne ses meget fine Tværstriber.

Ved Annetorp, hvorfra Hennig beskriver Arten, skulle Eksemplarer med Skallen i

Behold være sjældne. Alle kendte Eksemplarer (II) fra Faxe med Undtagelse af et have

Skallen bevaret. — De ved Hjardemaal fundne Stykker stemme ganske godt med Hennig"s

Beskrivelse og Afbildninger; kun er Formen noget lavere.

Danien. Bryozokalk: Faxe. — Saltholm skalk: Hjardemaal.

Linia (jeinitzi v. Hagenow.

Tav. II, Fig, 19.

1842. Lima Geinitzi v. Hagenow, Monographie etc. III. S. 556. Tav. 9, Fig. 13.

Skævt-ægformet, stærkt hvælvet. Højde c. 10 .Mm., Bredde c. 9 Mm. Fra Hvirvlen

udstraale 50— GO fine, rundryggede Ribber med indbyrdes smalle Mellemrum. Over hele

Skallen ses en tæt, fin, koncentrisk Stribning, hvorved der i Mellemrummene mellem Rib-

berne fremkommer smaa, tvær-ovale Gruber. Ørene ere meget stumpvinklede. Den kon-

centriske Stribning fortsættes ud paa Ørene.

Yngre Senon. Skrivekridt: Moens Klint. Stevns Klint. (Kastrup Skov). — Skjor-

ping. Nørre Flodal. Aalborg.
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Lima floperi Mantell sp.

Tav. II, Fig. 18.

1822. Plagiostoma Hoperi Mantell, Fossils of the Soutli Do\vns. - S. 204. Tav. 26, Fig. 2 — 3 og 15.

1846. Lima Hoperi De.sh.; Reuss, Verstein. der Bohm. Ki cidefoim. II. S. 34. Tav. 38, Fig. 11— 12.

1863. — — — ; v. Strombeck, Die Kreide am Zeltberg. S. 148.

1882. — — Ma\t. ; H. Schroeder, Senone Kreidegeschiebe etc. S. 263.

1897. _ _ _ ; Hennig, Revision etc. S. 30. Tav. 2, Fig. 13.

Skallen skæv, oval, noget hvælvet. Ørene smaa, sturapvinklerle. Overfladen glat

og glinsende. Skulpturen bestaar af talrige, fine, tæt stillede, punkterede Radialstriber,

der ere særlig iøjnefaldende paa Skallens Sidepartier; undertiden savnes de fuldstændig i

Midtpartiet. Desuden er hele Skallen dækket af fine koncentriske Linjer. — Skallens

Højde er lidt mindre end dens Bredde.

Denne vel kendte, vidt udbredte Art er hos os særlig hyppig i Arnagerkalken,

hvor den tillige er særdeles smukt bevaret. Man finder den i næsten alle mulige Stør-

relser lige op til Eksemplarer med en Højde af 26 Mm. Paa unge Skaller ses Radial-

stribuingen altid tydelig, hvorimod ældre Eksemplarer blive omtrent glatte i Midtpartiet;

her ses da kun de fine koncentriske Linjer. Enten er hele Skallen lysebrun
,

eller ogsaa

har den afvekslende koncentriske Bælter af lysebrunt og lysegraat; dette sidste er hyp-

pigst Tilfældet. — Et Eksemplar af en Lima fra Grønsandet Øst for Arnager samt et andet

uden nærmere Lokalitetsangivelse afvige fra de andre foreliggende Eksemplarer af denne

Art ved at være stærkere hvælvet og mere tykskallet; ogsaa Skulpturen synes at være

noget afvigende. Det ringe Materiale tillader ikke en Afgørelse af Spørgsmaalet , om det

kun er en Varietet af Lima Hoperi Mant., eller om det er en anden Art.

Fra det danske Skrivekridt foreligger denne Art næsten kun som Stenkærner; dog

er hyppig et lille Brudstykke af Skallen endnu bevaret. For det blotte Øje viser Skallen

sig fuldstændig glat; med stærk Lupe kan man derimod iagttage den karakteristiske Radial-

stribning og Punkteringen, som ere særlig tydelige paa Skallens Sidepartier.

Ældre Senon. Grø n s a n d : ?Øst for Arnager ( 1 Ekspl.). Klinten mellem Sangedynen og

Bavnodde (1 Ekspl.). Horsemyreodde ( I Ekspl.). — Arnagerkalk: Arnager. Horsemyreodde.

Yngre Senoii. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Cementfabriken "Da-

nia«. Flød.als Kridtgrav (Øst for Aalborg). Nørre Uttrup (nordl. Grav). Fjerritslev.

Lima Groldfussi v. Hagenow.

1834—40. Lima Hoperi Desh.; Goldfuss, Petief. Germ. II. S. 91. Tav. 104, Fig. 8.

1842. — Golclfiissii v. Hagexow, Monogiaphie etc. III. S. ,5.55.

Denne Art, som staar meget nær den foregaaende og af liere Forfattere forenes

med denne, synes at være .sjælden i Danmarks Kridtaflejringer. Den adskiller sig fra
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L. Hoperi Mant. særlig derved, at Stribningen og Punkteringen ere overordentlig stærkt

fremtrædende paa hele Skallen ; desuden er dens Form forholdsvis høj , idet Højden og

Bredden omtrent ere ens. Det største foreliggende Eksemplar har en Højde af 44 Mm.

Ingre Senon. Skrivekridt: Møens Klint (2 Ekspl.). — Skeelsminde (1 Ekspl.).

Lima Dankeri v. Hagenow.

Tav. II, Fig. 14.

1842. Lima Dunlceri v. Hagenow, Monographie etc. III. S. .556.

1895. — — —
; Vogel, Beitr. zur Ken nt. d. HoU. Kreide S. 17. Tav. 1, Fig. 9.

I Museets Samling fra det danske Skrivekridt findes et Par Brudstykker af denne

Art. — Skallens Yderside er dækket af talrige Radialribber
,

paa hvis Ryg ses lange,

afrundede, taglagte Skæl, som paa deres fri, mod Ventralranden vendende Kant ende med

en lille fremstaaende Tak, som dog altid synes at være afbrudt. iMellemrummene mellem

Ribberne ere smallere end Ribberne selv og synes i Almindelighed glatte; hist og her

nedad mod Ventralranden ses dog svage koncentriske Striber i Bunden af disse Furer;

hyppig ser man ogsaa her i hver Fure en svag Sekundærrlbbe. — Skallens Inderside er

glat med ganske svage Antydninger af Ydersidens Skulptur.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint (2 Ekspl.).

Lima Holzapt'eii Hennig.

Tav. II, Fig. 15.

1899. Lima Holzapfeli Hennig, Faunan i Sliånes yngre iviita. II. S. 10. Tav.. 1, Fig. 1—2.

De vigtigste Ejendommeligheder for denne Art hidsættes her efter Hennig"s Beskrivelse.

Oval, symmetrisk, 14,5 Mm. høj og 11 Mm. bred; svagt hvælvet i Partiet oppe

ved Hvirvlen, iøvrigt næsten plan. Sidekanternes Vinkel ved Hvirvlen c. 90^. Ørene smaa,

triangulære, af samme Form. Stenkærnen uden Skulptur; langs dens Rand ses en plan

Limbus.

Paa Skallens Yderside ses plane, tæt sammentrængte Ribber, hvoraf de mediane

ikke gaa op til Hvirvlen, men støde sammen i Skallens Midllinje med dem fra den anden

Side af denne. Paa Ribberne ses svage isolerede Skæl.

Til Henkig's Beskrivelse skal her kun føjes, at Arien bliver meget storre ved Faxe

end ved Annetorp, et Forhold, som Hennig har paavist for mange Arters Vedkommende.

Desuden varierer Forholdet nu'llem Hojde og Bredde overordentlig stærkt hos de danske

Eksemplarer. Som Yderpunkter kunne følgende Maal anfores : Hojde 2i1 Mm.. Bredde 19.Mm.

og Højde 21 Mm., Bredde \S .Mm. — I el enkelt Tillældo iiar jeij set de mediane Ribber
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naa helt op til Hvirvlen; undertiden ses enkelte svage, koncentriske Striber, som dog

aldrig blive saa udprægede som hos L. tecta Goldf.

Danien. Ko ral kalk og Bryozokalk: Faxe.

Lima deuticulata Nilsson, emend. Hennig.

1827. Plagiostoma denticulatum Nilsson, Petrif. Siiec. S. 26. Tav. 9, Fig. 5.

1897. Lima denticulata Ntlss., emend. Hennig, Revision etc. S. 32. Tav. 2, Fig. 19— 23.

Skallen rund, næsten symmetrisk, temmelig stærkt hvælvet; Hvirvlen rager lidt

frem foran Hængselranden og ligger noget foran dennes Midte. Skallens Højde 16 Mm.,

dens Bredde 14 Mm. C. 30 Radialribber udgaa fra Hvirvlen; de ere triangulære i Gennem-

snit, og paa deres Ryg ses en Række, paa tværs aflange Smaaknuder, som naa ud over

Ribbernes Sider og tildels ogsaa spores i Mellemrummene mellem Ribberne.

To smaa Skaller, der ere fundne i Cerithiumkalken
,

og som kun fremvise deres

Inderside (det har været mig umuligt at præparere deres Yderside frem), høre maaske herhen.

Yngre Seflon. Skrivekridt: Møens Klint. — Cerithiumkalk: ? Stevns Klint

(2 Ekspl.).

l Samlingen findes en Del Stenkærner fra Skiivekridtet af en næsten symmetrisk, tildels stærkt

hvælvet Lima med stærke Radialribber. Fra gammel Tid have EtikeUerne været paategnede: Lima pseuclo-

cardium Reuss. Denne Bestemmelse hidrører formodentlig fra Puggaarb, som angiver denne Art fra Møens

Klint. Det er muligt, at en Del af disse Eksemplarer hører til L. denticulata NiLSS., medens andre maaske

høre til L. granuluta Nilss.

Lima graiiulata Nilsson sp.

1827. Plagiostoma granulatum Nilsson, Petrif. Suec. S. 26. Tav. 9, Fig. 4.

1851. Lima granulata Nilss.; Puggaard, Møens Geologie. S. 78.

1889. — — — ; HoLZAPFEL, Moll. der Aach. Kreide. S. 239. Tav. 27, Fig. 6.

1897. — — — ; Hennig, Revision etc. S. 26. Tav. 2. Fig. 6—8.

Næsten fuldkommen runde og symmetriske, meget stærkt hvælvede Skaller. Det

største foreliggende Eksemplar maaler i Højde 21 Mm., i Bredde 19 Mm. og i Tykkelse

c. 11 Mm. Fra Hvirvlen udstraale henimod 30 Radialribber med indbyrdes smalle Mellem-

rum. Hver Ribbe bærer 3 Rækker af tætstillede Skæl, hvoraf de mellemste ere de største

og tydelig A-formede. I Bunden af Furerne ses en, eller undertiden 3 Rækker af smaa

Skæl. Paa Stenkærnen iagttages stærke Ribber med afrundet Ryg; mellem dem flades

store, næsten plane Mellemrum.

Fra Assens ved Mariagerfjord foreligger en lille, kun 7 Mm. høj Skal, hvis Yder-

side bærer c. 25 Radialribber; paa Ryggen af disse findes en Række sirlige, A-formede

Skæl, og paa hver Side af Ribben ligeledes en Række af mindre Skæl, som tiltage i Stør-

relse nedad mod Skalranden. Da Skallens hele Form stemmer med Skaller af L. granu-

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 8. Hække, naturvidensk. og- matliem. Afd. XI. 2. 14



102 34

lata NiLSs. fra andre Skrivekridtlokaliteter, maa Eksemplaret vel henføres til denne Art.

Ganske lignende Skaller ere samlede ved Stevns Klint (i Skrivekridtet).

Ældre Senon. Grønsand: Amager (2 Ekspl.).

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Assens ved Mariager-

fjord (fra en 28 M. dyb Brønd).

Familie : Pernidae v. Zittel.

Slægt: Gervilleia Defrance.

Gervilleia sp.

Fra Annetorp omtales af Hennig nogle ubestemmelige Stenkærner, henhørende til

en eller anden Art af Slægten Gervilleia'^). Ogsaa ved Faxe er der fundet flere saadanne

Slenkærner, i et enkelt Tilfælde med et lille Stykke af Skallen i Behold ; denne er imidlertid

dækket af en temmelig tyk Kalkskorpe, saa at det er umuligt at se, hvorledes Overfladen

har været. — Mærkeligt nok ere (paa én eneste Undtagelse nær) alle de foreliggende

Stykker Venstreskaller; det samme er Tilfældet med de 3 Eksemplarer (af samme Art), som

Mineralogisk Museum er i Besiddelse af fra Annetorp. Den omtalte Undtagelse .dannes

af en næsten fuldstændig Stenkærne. Man ser af den, at Højreskallen har været noget

fladere end Venstreskallen. Det store Muskelindlryk ses næsten paa alle Stenkærner. I

enkelte Tilfælde kan man ligeledes iagttage Udfyldningerne af Baandgruberne, saa at Arten

utvivlsomt tilhører Slægten Gervilleia ; men en nærmere Bestemmelse er for Tiden umulig.

Det er sandsynligvis den samme Art, Hennig (i. c.) omtaler fra Annetorp. Han an-

giver som Maksimalhøjde 25 Mm. (maalt fra Hvirvlen til Bagranden). Det ene af de paa

Mineralogisk Museum opbevarede Eksemplarer fra Annetorp er noget større (c. 30 Mm.),

inen staar dog langt tilbage for en Del af Eksemplarerne fra Faxe . hvoraf det største

(noget ufuldstændige) har maalt mindst 60 Mm. Hennig har som alt tidligere omtalt gjorl

opmærksom paa, at lignende Forskel i Størrelse ogsaa gør sig gældende for andre For-

steninger fra Faxe og Annetorp.

Uanien. Koral kalk: Faxe.

Slægt: Inoccrauiiis Soaverby.

luoceraiuiis Liugiia GoLntrss.

\HVt •40. Ivoceramuf! Lhigua Go\.\)vvss, Vcivef. Gcrm. 11. S. 113. T;iv. 1 10, Fiu. .">.

If<77. — — — ; ScHi.i'TKi! . Kieidc-lUvMlven. Zur ("iMltune Inoceramus. S. 276.

TUv. 3!), Fig. 3— i.

I sys. Innceramus LinguaGo\An\: C. Muller, Mollii.^ktMil. il. rnlors. v. Biaiiiisoliw. ctc. I. .S. -4 .S. Tav. .5. Fig. S.

'i IIknn'u;; Faiiiiiin i Skånes xiiiiie kiila. II. .S. 13.
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Omrids omtrent som en høj
,

ligebenet Trekant med konveks Basis
;

temmelig

flad, mest hvælvet i Nærheden af Forranden. Ejendommelige ere de forholdsvis fine, om-

trent lige stærke, koncentriske Ribber, hvorved den adskiller sig fra In. lohatus Mcnst.,

med hvilken den ellers har stor Lighed, saa at de to Arter efter SchlCter muligvis ere

identiske. Efter det foreliggende Materiale, der dog ikke er ganske godt, er det under-

tiden ogsaa næsten umuligt at skælne mellem dem. In. Lingua Goldf. foreligger i en Del

mere eller mindre gode Eksemplarer fra Arnagerkalken , men synes kun at være funden i

løse Blokke af denne Stenart. I Reglen er det Stenkærner eller Skallens Inderside, som

er tilgængelig for Undersøgelse. — Efter SchlOter er Arten ligesom In. lobatus Mcnst.

karakteristisk for Santonien (ældre Senon), men findes dog særlig i denne Etages øverste

Afdeling, Zonen med Scaphites binodosus A. Rom.

Ældre Senon. Ar nag erkalk: Arnager.

Inoceramus lobatus Monster.

1834—40. Inoceramus lohatus Munster; Goldfuss, Petief. Germ. IJ. S. 113. Tav. 110, Fig. 3.

1877. — — —
; ScHLUTEK, Zur GatUing Inoc. S. 275. Tav. 39, Fig. 1—2.

Denne Art, som sammen med den sidst omtalte forekommer i det bornholmske

Kridt, er kun funden i faa Eksemplarer. Den ligner In. Lingua Goldf. saa meget, at en

Bestemmelse somme Tider kan være vanskelig. Det vigtigste Skelnemærke er, at nogle af

Ribberne — med temmelig konstante Mellemrum — blive betydelig kraftigere end de andre.

Ældre Senon. Grønsand: Arnager (1 Ekspl.). — Arnagerkalk: Bornholm (uden

nogen nærmere Lokalitetsangivelse ; de fleste Eksemplarer ere vistnok tagne som Strandsten).

Baade fra G røn sandet og Arnagerkalken paa Bornliolm (Mulebyaa, Stampen, Amager) ligger

der i Museets Samling en Del Brudstykker af en stor, tykskallet Inoceramus med stærke, noget uregel-

mæssige, koncentriske Ribber; det er paa disse Eksemplarer, at Morch's') Angivelser om Forekomsten af

In. Brongniarti Sow. og In. Cuvieri Brongn. bero. De ere imidlertid saa ufuldstændige, at selv blot en

tilnærmelsesvis rigtig Besternmelse er umulig.

Fra det danske Skrivekridt foreligger der ligeledes Skalstumper, som ved deres Tykkelse vise,

at de have tilhørt større Former af Slægten Inoceramus; maaske tilhøre de samme Art som nogle ligeledes

fra Skrivekridtet stammende, ubestemmelige, forflintede Stenkærner. Det er vel nærmest disse Eksemplarer.

Puggaard har henført til In. Cuvieri Sow.^).

') O.Morch; 1. c S. 27.

^) Puggaard: Møens Geologie, S 81. Fig. 27.

(4*
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Familie: Pinnidae Gray.

Slægt: Piuiia Linné.

Piima decussata Goldfuss.

1834—40. Pinwo. cZecitssatø Goldfuss, Petrer. Germ. II. S. 166. Tav. 128, Fig. 1—2.

Formen er som en 4-sidet Pyramides ; fortil er Gennemsnittet rhombeforraet, bagtil

mere linseformet. Kløvet Rygkant; ovenfor denne findes 9, under den 7 smalle Ribber.

Den øvrige Del af Skallen bærer talrige koncentriske Striber, og mange Tværlinjer og

-rynker krydse Mellemrummene mellem Ribberne og tildels ogsaa Ribberne selv. (Efter

GOLDFØSS.)

7 Brudstykker af forskellige Individer henregner jeg til denne Art. De ere alle

dels udfyldte med Flint, dels omgivne af samme Stenart. Som Regel er det de yderste

Partier, der ere fundne; intet Eksemplar viser Hvirvlen. Bestemmelsen er derfor noget

usikker; Formen og Ribbernes Antal stemmer dog med Goldfuss' Beskrivelse og Afbildninger.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. — Cementfabriken "Danias. Skov-

bakken ved Aalborg (i en løs Blok).

Pinna sp.

Tre ufuldstændige Stenkærner, hvoraf den største er 105 Mm. lang, ere desværre

for slet bevarede , til at man kan bestemme dem blot nogenlunde sikkert. Det er formo-

dentlig samme Art, Hennig omtaler fra Annetorp M.

Danien. Koralkalk: Faxe (3 Ekspl.).

Familie: Spondylidae Gray.

Slægt: Plicatula Lamarck.

Plicatttla sp.

Tav. II, Fig. 16-17.

Paa forskellige Lokaliteter med Craniakalk er fundet en Del Skaller af en Plicatula.

Materialet er imidlertid for tarveligt til en nøjere Bestemmelse, og der skal derfor her kun

anføres de vigtigste Ejendommeligheder.

') Henni«: Faiinan i Sivanes yiisrc krita. 11. S. 14.



37 105

Af Form ere Skallerne noget skæve, undertiden næsten cirkelrunde; Højden om-

trent som Bredden. Højreskallen fasthæftet, temmelig stærkt hvælvet; dens Overflade

er dækket af talrige Radialribber, som krydses af uregelmæssige, noget bladede, koncen-

triske Furer og Linjer. Mellem Hovedribberne ses i Reglen én eller to svagere Ribber. —
Venstre sk all en er flad eller svagt konkav; dens Overflade er dækket af fine, uregel-

mæssige ,
koncentriske Lameller samt af fine Radialribber. — Paa begge Skaller synes

Radialribberne at have baaret talrige smaa Torne
;

paa Indersiden ses radiale og koncen-

triske Furer af meget vekslende Styrke. — En af Skallerne fra Herfølge (en Højreskal) til-

hører maaske en anden Art; Radialribberne ere hos den langt mindre fremtrædende og

bære kun faa Torne, der til Gengæld ere usædvanlig kraftige.

Danien. C ran i a kalk: Kjøbenhavns Bavn (Grøvw. manuser.). Vodroffgaard (Grønw.

manuser.). Herfølge (Grønw. manuser.).

Slægt: Spoiidylus Linné.

Af herhen hørende Arter er der i Tidernes Lob til Mlneralogisk Museum indsamlet et ret righoldigt

Materiale, der imidlertid lader meget tilbage at ønske, hvad god Bevaringstilstand angaar. Kun ganske faa

hele Skaller ere fundne, naar man undtager Fundene fra Faxe, og selv disse hele Eksemplarer ere mindre

heldige til Bestemmelse, da de næsten alle ere Underskaller, som ere faslvoksede til Stenarten med deres

Underside: desuden mangle de i de fleste Tilfælde ørene. Resten af det Materiale, der foreligger, er større

og mindre Brudstykker. Som en Følge heraf er en Bestemmelse vanskelig, særlig af de Arter, som fore-

komme i vort Skrivekridt.

Spondylus truncatiis Lamarck sp.?

1819. Podopsis truneata Lamarck, Animaux sans vert. VI. S. 195.

1834—40. Spondylus truncatus Goldfuss, Petref. Germ. II. S. 97. Tav. 106, Fig. 4.

1843. — — —
; d'ORBiGNT, Pal. Franc. Ter. crét. III. S. 668. Tav 4.')9.

Nogle Skaller fra Skrivekridtet høre maaske herhen. — Underskalien synes kun at

have været fastvokset med Partiet i Nærheden af Hvirvlen; den øvrige Del af Skallen er

jævnt hvælvet. Overskallen er temmelig stærkt hvælvet. De talrige Radialribber krydses

paa begge Skaller af stærke koncentriske Striber, som ere zigzagformede, saa at Ribberne

se ud, som om de vare dækkede af taglagte Skæl. Mere fremtrædende Tilvækstmærker

ere hyppige.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Nørre Flødal. Re-

strup. Aalborg.

Spondylus spiuosus Sowerby sp.

Tav. II, Fig. 20—21.

1814. Plagiostoma spinosa Sowerbt, Min. Conch. I. Tav. 78.

1834—40. SiJondyZws sprøosMS Desh.; GoLDFUss, Petref. Germ. II. S. 95. Tav. 106, Fig. 5.
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1872—75. Spondylus spinosus Sow. sp. ; H. B. Geinitz, Uas Elbthalgebirge. II. S. 31. Tav. 9, Fig. 1— 3.

1898. — — — ; G. Muller, Molluskenfauna des Unters. etc. S. 23. Tav. 4, Fig. 4.

Næsten symmetriske , temmelif>- stærkt hvælvede Skaller. Venstreskallen stærkere

hvælvet end Højreskallen. — Radialribberne ere lige kraftige paa samme Skal; paa Venstre-

skallen ere de omtrent ligesaa brede som MellemrLimmene mellem dem, paa Højreskallen

noget bredere. Venstreskallen er i Reglen uden Torne; kun hos et Eksemplar har jeg

set en Torn paa det ribbeløse Sideparti. Paa Højreskallen sidde i Række paa enkelte

Ribber lange, fortil udhulede Torne, som dog i Almindelighed ere afbrudte. Undertiden

blive Ribbernes Sider tandede, hvilket vel staar i Forbindelse med den koncentriske Strib-

ning ; denne fortsættes ud paa de ribbeløse Sidepartier.

Kun et af de foreliggende Eksemplarer er fuldstændigt; hyppigst er det Sien-

kærner, man har fundet. Det største Eksemplar maaler c. 40 Mm. i Højde og Bredde ; de

fleste ere betydelig mindre.

Ældre Senon. Grønsand: ? Stampen. ? Klinten indfor Sangedynen. Bavnodde.

Spondylus latus Sowerby sp.

1814. Dianchora lafa Sowerby, Min. Coiich. I. Tav. SO, Fig. 2.

1823. — obliqua Mantell, Fossils ol' tlie South Downs. S. 206. Tav. 25, Fig. I; Tav. 26, Fig. 12.

1834—40. Spondylus lineatus Goldfu,ss, Petief. Germ. II. S. 97. Tav. 106, Fig. 3.

1889. — latus Sow.; Holzapfel, MoUusii. d. Aachen. Kieide. S. 244. Tav. 27, Fig. 11 og 14.

1892. Spondylus latus Sow. sp.; Stollky, Kreide Schleswig-Holsteins. S. 236.

Under skal lerne ere altid fastsiddende ved Hjælp af talrige, koncentriske La-

meller paa deres Underside, som i Reglen er helt dækket af disse Lameller. Skallernes

Form varierer en Del; de ere flade eller næsten flade, oftest skæve, undertiden næslen

cirkelrunde. Paa Indersiden ses meget talrige, fine, flade Radialribber, der i Reglen have

et noget uregelmæssig bølget Forløb. Forholdet mellem deres og deres indbyrdes Mellem-

rums Bredde er vekslende, i Nærheden af Hvirvlen indskydes ny, fine Ribber i Mellem-

rummene mellem de primære ; disse sekundære Ribber opnaa snart samme Styrke som

de primære. — Et Par Overskaller, som ere fundne sammeu med de her beskrevne

Underskaller, høre vel til samme Art; den ene er næsten cirkelrund, medens den anden

er noget skæv; begge ere de temmelig flade. Overfladen er dækket af talrige, fine Radial-

ribber, hvis Bredde er omtrent som de mellemliggende Furers. Skallens Ydre er noget

afslidt, men det ses dog, at Ribberne have været rundryggede; ligeledes synes hele Skallen

at have været dækket af koncentriske Striber; hist og her Tilvækstafsatser.

Ovenstaaende Beskrivelse gælder Eksemplarer fra Arnagerkalken. Fra Skrivekridtet

haves en Del Underskaller, der kun lidet afvige fra de beskrevne. I Almindelighed ser

uiaii lier paa Skallens Inderside, at enkelte Ribber med uogoiilundo kouslanl "Molloiiinini
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træde stærkere frem end de andre. Disse Eksemplarer synes at stemme særlig godt med

de af HoLZAPFEL beskrevne og afbildede.

Ældre Senoii. Am agerkalk: Arnager.

Yngre Seiion. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Skovbakken. Aalborg.

Spondyliis Diitempleamis d ORBiGNv.

Tav. JI, Fig. 22, 25.

1843. Spondylus Dutempleanus cI'Orbigny, Paléont. franc. Terr. crét. III. S 672. Tav. 460, Fig. 6— 11.

1889. — — —
; HoLZAPFEL, Moll. d. Aachenev Kreide. S. 244. Tav.27, Fig.8-10.

1892. — — — ; Stolley, Kreide Schl. -Holst. S. 236.

De foreliggende Under s kali er ere stærkt hvælvede, fastvoksede til Underlaget ved

koncentriske Lameller; Radialribberne omtrent lige stærke; paa Skallens fri Del ere de be-

satte med Torne.

Overskallen er næsten kredsrund, mer eller mindre stærkt hvælvet. Radial-

ribberne rundryggede, tæt stillede, oftest smallere end deres Mellemrum. Stærkere Ribber

veksle med svagere , undertiden ligefrem alternerende, undertiden er det kun hver fjerde,

der er mere fremtrædende end de andre. Paa de kraftigere Ribber sidde flere eller færre

Torne; kun sjældent kan der findes Torne paa alle Ribber. Furerne og undertiden ogsaa

Ribberne krydses af koncentriske Tilvækststriber. Ørene smaa.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Cementfabrikken

»Cimbria« (ved Mariagerfjord). Nørholm. — Cerithiumkalk: ? Stevns Klint (1 Overskal).

Danien. Ko ral kalk: Faxe (1 Overskal).

Spondylus faxensis (M. U. H.), Lundgren.

Tav. III, Fig. 1— 3.

1847. Spondylus Faxoeensis M. U. H. Amtl. Bericht iiber die 24. Versamml. Deutsch. Naturf. n, Aerzte in

Kiel 1846. S. 119.

1885. Spondylus faxeensis M. M. H.; Lundgren, Spondylusarterna eto. S. 10. Tav. 2, Fig. 19— 20.

1899. — faxensis Ldgrn.
;
Hennig, Faunan i Skånes yngre krita. II. S. 6.

Underskallens Form er meget variabel; oftest er den temmelig stærkt og uregel-

mæssig hvælvet med det dybeste Parti noget nedenfor Hvirvlen; undertiden er Skallen

næsten flad. Nogle Eksemplarer have et fladt Parti oppe ved Hvirvlen , fra hvilket der da

gaar en Kant mer eller mindre stejlt i Vejret. Disse Forhold staa i Forbindelse med

Størrelsen og Formen af Fasthæftningsfladen. Skallens Underside er i Reglen dækket af

koncentriske Lameller, som bære smaa Ribber paa deres mod Skalranden vendende Side.

1 de Tilfælde, hvor Skallen har et fladt Parti ved Hvirvlen og et stejlt Randparti, fmdes
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oftest slet ingen Lameller paa Randpartiets Yderside. 1 andre Tilfælde, hvor kun den ene

Kant af Skallen er fæstet til et Underlag, er det kun denne Del, der bærer Lamelierne,

eller ogsaa ere Lamellerne her meget kraftigere udviklede end paa den fri Del. Maaske

have — som omtalt af Hennig — en Del af Skallerne ikke egentlig været fastvoksede til

noget Underlag, men have brugt Lamellerne som en Slags Ankere, der have fastholdt dem

til Kridthavets Bund. — Den fri Del af Skallen bærer temmelig svage, omtrent lige stærke

Ribber, der korrespondere med Ribberne paa den yderste Lamel. Skallens Inderside viser

svage Furer; dog mangler det inderste Skallag; paa Stenkærner ser man, at dette har været

fuldkommen glat; her ses ogsaa ofte Aftryk af de to Tænder samt Udfyldninger af Tand-

gruberne. I et Par Tilfælde har jeg ligeledes set Afstøbningen af Baandgruben. — Af

Ørene er det forreste mindre og kortere end det bageste.

Overskallen er mere regelmæssig; forlænget skævt bagtil. Den bageste Hængsel-

kant er længere end den forreste. Ribberne paa Skallens Yderside ere i Nærheden af

Hvirvlen tæt sammentrængte, men Furerne mellem dem blive nedad mod Skalranden efter-

haanden bredere, indtil de naa omtrent samme Bredde som Ribberne. Næsten altid ere

nogle enkelte (6—8) Ribber kraftigere end de andre; de træde særlig frem paa Skallens

Midtparti. Eksemplarerne fra Faxe ere i Reglen stærkt inkrusterede med Kalkspath, hvor-

ved Ribbernes Bredde vokser saa meget, at de synes at støde helt sammen uden mellem-

liggende Furer. Ribbernes Antal øges ved Indskydning. Paa enkelte , ikke inkrusterede

Skaller kan man se en fin, koncentrisk Stribning. Paa de kraftigste Ribber findes hyp-

pigst flere eller færre bagud rettede, fortil udhulede Torne. Overskallens Inderside er som

Underskallens. — Ørene ere ulige store
,
meget stumpvinklede ; det bageste er større og

længere end det forreste
;
paa deres Overflade ses Tilvækststriber.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: ? Stevns Klint (1 Ekspl. med begge Skaller).

Daiiien. Koralkalk og Bryozokalk: Faxe.

Spoudylus danicus (M. U. H.), n. sp.

Tav. II, Fig. 23—24.

Coquille suboblique, asymétrique. Valve adhérenfe aplatie, flxée aux corps sous-

jacents par des lamelles plissées. A la face intérieure — la couche interne qui la recou-
vrait originairement a été dissoule — , de nombreux sillons, profonds

,
séparés par des

cOles dont quelques-unes particuliérement prononcées ; dans la region du sommet une
cote tres marquée alterne réguliereuieut avec une cote faible. J'alvv Ubrc peu oonvexe

:

la face extérieure présenle des cotes semblables a celles de Tespéce précédente.

Under dette Navn henlaa i Museets Samling et l'ar Underskaller af en Spoudylus

fra Limstenen i Stevns Klint. Nogen Beskrivelse af dem er imidlertid aldrig fremkommen.
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Und er skallen er næsten altid fladt udbredt, undertiden med ophøjet Rand; den

er noget skæv, usymmetrisk og er fæstet til Underlaget (eller forankret paa Havbunden?)

ved koncentriske, stærkt krusede Lameller; paa Indersiden (det inderste Lag mangler) ses

en Mængde ret dybe Furer, mellem hvilke findes Ribber, som veksle i Styrke; enkelte af

disse ere særlig kraftige ; i Nærheden af Hvirvlen ses regelmæssig skiftevis en stærk og en

svag Ribbe.

Overskallen er skæv, temmelig flad. Paa dens Overflade findes Ribber af lig-

nende Udseende som hos Sp. faxensis (M. U. H.), Ldgrn.

Denne Art adskiller sig fra den foregaaende særlig ved sin større Skævhed samt

ved den meget fladere Overskal ; men om den vil kunne opretholdes som selvstændig Art,

eller om disse Afvigelser kun skyldes andre ydre Forhold, ser jeg mig ikke i Stand til at

afgøre paa Grimdlag af det hidtil indsamlede Materiale.

Danien. Bryozokalk: Stevns Klint. Aashøj. — Løgstør. ?Klim Bjærg. Vigsø.

— Saltholmskalk: Saltholm. — Bredstrup Klint. — Blegekridt: Østerodde (ved

Thisted).

Familie: Dimyidae Fischer.

Slægt: Dimyodoii Munier-Ghalmas.

De i de danske Kridtaflejvinger fundne Arter af denne Slægt have nylig været Genstand for en

udførligere Undersøgelse af K. A. Gronwall Jeg har her ikke noget videre at tilføje, men skal dog for

Fuldstændigheds Skyld efter nævnte Forfatter kort gengive de vigtigste Ejendommeligheder hos de 3 i vort

Kridt forekommende Arter samt deres Findesteder.

Dimyodou Nilssoni v. Hagenow sp.

1842. Osfrea Nilssoni v. Hagexow, Monographie etc. III. S. 546.

1891. Dimyodon Nilssoni v. Hag. sp.; J. Bohm, Kreidebild. des Furbergs etc. S. 89. Tav. 4, Fig. 7.

1892. _ _ _
; Stolley, Kreide Schl. -Holst. S. 242.

1895. Cyclostreon — —
; Vogel, Beitr. zur Kennt. d. Holland. Kreide. S. 14. Tav. 1, Fig. 4— 7.

1900. Dimyodon — —
; Gbonwall, Sliiktet Dimyodon etc. S. 75. Tav. 2, Fig. I— 3.

Skallen oval, skæv, i Reglen bøjet tilhøjre (fremefter); Hængselranden horizontal,

oftest forlænget i Vinger eller Øren; i dens Midte findes en ubetydelig Grube; paa hver

Side af denne en lav, tandet Liste, som fortsættes i en Linje, der afgrænser en ydre Lim-

bus; det indre Parti er paa Underskallen fladt, paa Overskallen oftest meget konkavt.

1) K. A. Gronwall : Slåktet Dimyodon i Danmarks krita. Medd. fra Dansk geol. Foren. Nr. 6. Kjøben-

havn, 1900. S. 73—80.

D. K. D. VidensU. Selst Skr., 6. Hiekke, iiaturvidensk. og inathem, Afd. XI. 2. l'J
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Venstreskallen er flad, hyppigst fastvokset med hele sin Underside ;
Indersidens

Midtparti viser 25—40 lave, smalle Radialribber, som alle kunne naa helt ned til Limben,

eller enkelte af dem afbrydes af en Tilvækstlinje; undertiden Indskydes kortere Ribber

mellem de lange. — Høj re skallen konveks; i enkelte Tilfælde er dens nedre Kant stærkt

opadbøjet. Ydersiden er dækket af lamelformede Tilvækstringe ;
Indersiden omtrent glat.

Højde 7—12 Mm.

Yngre Seaon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. (Kastrup Skov). — Aalborg.

Danien. Saltholmskalk: Saltholm. — Sangstrup. — Rlegekridt: Skader.

Dimyodon costatus Gronwall.

1900. Dimyodon costatus Gronwall, Slåktet Dimyodon etc. S. 77. Tav. 2, Fig. 4 -7.

Skallen skævt-oval, bøjet tilhøjre. Hængselranden horizontal, altid uden Øren,

gaaende jævnt over i Skalkonturen. -

Venstreskallen flad, fastvokset med hele sin Underside. Fra Hængselranden

løber parallelt med Skallens Rand en svagt ophøjet Liste, som længere nede gaar over i

«n Linje af smaa Forhøjninger (Kappelinjen ?). Nogen egentlig Limbus som hos foregaaende

Art findes ikke, men Skallens Rand er fortykket og forhøjet til en Kant, som staar stejlt

til begge Sider, mest indad, hvor den er jævn og glat, mindre udadtil, hvor den er for-

synet med smaa skarpe Furer (c. 4 paa 1 Mm.); unge Individer savne denne Kant. Paa

Skallens Inderside findes 15-20 lave, svagt bøjede Radialribber; nedad mod Skalranden

indskydes enkelte kortere Ribber; Tilvækstlinjerne meget utydelige. — Højreskallen er svagt

konveks; paa Ydersiden bærer den lamelagtige Tilvækstringe samt svage Radialribber.

Højde og Bredde c. 8 Mm. De i Danien fundne Eksemplarer ere mindre ic. 5 Mm.)

og ikke saa skæve; deres Yderkant er noget skarpere og højere.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Cementfabriken

"Cimbria". Hov. Aalborg. Rær. Bjærge. — C e ri th i um kal k : Stevns Klint il Underskal).

Danien. Bryozokalk: Herfølge. — S al th o I m s k a I k : Saltholm. Egby Bro. —
Bredstrup Klint.

Dimyodon Bolimi Stolley.

1892. Dimyodon Bohmi Stolley, Kieide Sclil. -Holst. 8.243. Tav. 7. Fig. 8.

1900. — — —
; GuoNW.VLL. Slaktet Dimyodon etc. S. 78. Tav. 2. Fig. 8.

Venstre skallen fastvokset, oval, svagt bojet til hojre. Uængselraiulen kort og

lige. Indersiden plan eller noget konveks, glat eller forsynet med svage koncentriske Til-
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vækstlinjer. Ingen Limbus , men Skallens Rand fortykket og forhøjet til en skarp Rand-

liste , som staar lige stejlt til begge Sider eller noget stejlere udadtil; paa sin Inderside

følges denne Liste af en Række smaa Indtryk (Kappelinjen?)
;

paa dens Yderside findes

fine, skarpe og ophøjede Striber (6— 10 paa 1 Mm.).

Højreskallen er efter Stolley flad eller næsten flad samt dækket af lamelfor-

mede Tilvækstringe.

C. 4 Mm. høj og omtrent lige saa bred. Fra Danmark foreligger der kun Under-

skaller.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens eller Stevns Klint. — Cementfabriken

«Cimbria».

Familie: Anomiidae Gray.

Slægt: Aiiouiia Linné.

Anomia pseudoradiata d'Orbigny.

1850. Anomia pseudoradiata d'Orbigny, Prodr. de Paléont. II. S. 84.

1899. _ _ —
; Woods, GiPtaceous Lamellibr. I. S. 27. Tav. 5, Fig. 1— 3.

Underskallen er næsten cirkelrund, noget uregelmæssig, flad; Højde 19 Mm.,

Bredde 20 Mm.; Overfladen dækket af fine, stærkt bølgeformede Ribber, der hyppig ere af-

vekslende stærkere og svagere ; de stærkere ere fint kornede. I Nærheden af Umbo findes

et Foramen.

Endvidere findes i Samlingen en Overskal, som antagelig hører herhen. Den er

næsten cirkelrund, noget konveks og dækket af lignende bølgeformede Radialribber som

Underskallen. Hvirvlen er kun svagt fremspringende.

Yngre Senon. Skrivekridt: Stevns Klint (kun Underskaller). (Kastrup Skov; en

Overskal).

Slægt: PlacuHopsis Morris et Lycett.

Placunopsis uudulata J. Moller.

Tav. II, Fig. 26.

?1842. ^Mowrø ^ramt^osa Romer, Verst. d. Norddeutsch. Kreidegeb. S. 49. Tav. 8, Fig. 4.

1851. Spondylus undulatus Rbhss; J. Muller, Monogr. d. Petief. d. Aaclieiier Kreidef. II. S. 68.

1889. Placunopsis imdulata Mull. ;
Holzapfel, Die Moll. d. Aachen. Kieide. III. S. 246. Tav. 26,

Fig. 21—22.

Skallerne ere meget tynde. Et Par Stykker synes med hele deres Yderflade at

have været fastvoksede til en eller anden Genstand, som senere er bleven fuldstændig op-

15'
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løst. De ere gærne noget itubrudte og fladtrykte, saa at det er vanskeligt nøjagtig at ud-

finde deres oprindelige Form; dog synes de at have været lidt hvælvede; Bredden noget

større end Højden (Maksimalhøjde 32 Mm., den tilsvarende Bredde 35 Mm.). Alle de fore-

liggende Eksemplarer ere bevarede med Indersiden vendende opad; denne er radiært stribet,

svarende til Ydersidens Skulptur. Ved Hængslet ses en svag Fremragning. Randen af

Skallen er fladt udbredt og noget tandet. Noget Indtryk af Lukkemuskler har jeg ikke

kunnet opdage, formodentlig fordi det inderste Skallag er opløst. Skallens Yderside er

dækket af fine Radialribber, som paa Skallens Sidepartier ere stærkt bøjede henholdsvis

fremefter og bagefter. De dannes af fine Tænder som de af Holzapfel (Fig. 22&) afbildede;

kun synes Tænderne ikke at være fuldkommen saa regelmæssige hos de danske Eksemplarer.

Som omtalt af HoLZAPrEL er der nogen Sandsynlighed for, at denne Art er iden-

tisk med A. granulosa Rom., et Spørgsmaal, som dog ikke lader sig afgøre uden en Sam-

menligning med Romers Original.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint. — Frejlev. Nørre Ut-

trup (mellemste Grav).

Familie: Ostreidae Lamarck.

Slægt: Ostrea Linné.

Ostrea incurva Nilsson, emend. Hennig.

Tavle III, Fig. 4.

1827. Ostrea incurva Nilsson. Petrif. Suec. S. 30. Tav. 7, Fig. 6.

— — curvirostris Nilsson, ibid. S. 30. Tav. 6, Fig. 5.

— — acutirostris Nilsson, ibid. S. 31. Tav. 6, Fig. 6.

1897. — incurva Nilss., emend. Hennig, Revision etc. S. II. Tav. 1, Fig. 15, 17, 21—23. 25— 28.

Da det danske Materiale af denne Art er temmelig tarveligt (kun Underskaller ere

fundne), hidsættes her de vigtigste Ejendommeligheder efter Hennig, til hvis særdeles ud-

førlige Beskrivelse for øvrigt henvises.

Under sk allens Form er meget variabel, tildels afhængig af Underlagets Form.

Baandgruben lige eller bojet. Paa Indersiden ses et Par Lister, som fra Partiet ved Baaud-

gruben løbe parallelt med Skalranden og efterhaanden tabe sig nedadtil ; mellem dem og

den fri, opstaaende Skalrand ligger en bred Fure, i hvis Bund ses en Række smaa grube-

formede Fordybninger. Indtrykket af Lukkemusklen er lialvcirkelforniet. \ endende den lige

Side skraat opefter tilhøjre. Paa Ydersiden findes uregelmæssige Tilvækstlameller.

Overskallens Form svarer til Underskallens; Skallen kan være næsten plan

eller ogsaa konveks. Til den omtalte Fure paa Underskallens Inderside svarer her eu ejen-

dommelig tandet Liste. Paa Overfladen ses koncentriske Tilvækstlameller.
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De to af de hos os fundne Eksemplarer ere fastvoksede til en Spondt/his ; hos det

ene er Baandgruben drejet fremad, hos det andet tilbage. Alle Eksemplarerne stemme

forøvrigt fuldkommen med Hennig's Beskrivelse og Afbildninger; kun synes Muskelind-

trykket at sidde noget nærmere Hvirvlen.

Ældre Senon. Grønsand: Arnager (1 Ekspl.). — Arnagerkalk: Arnager (3 Ekspl.).

Ostrea semiplana Sowerby.

Tav. III, Fig. 5, 7—8.

1825. Ostrea semiplana Sowerby, Mineral Conch. V. Tav. 489, Fig. 3.

1827. — /Za&e^Zi/brmis Nilsson, Petrif. Suec. 8.31. Tav. 6, Fig. 4.

— — ?pHcate Nilsson, ibid. S 31. Tav. 7, Fig. 12.

— — pusilla Nilsson, ibid. S. 32. Tav. 7, Fig. 11.

1897. — semiplana Ni-Lss.; Hknntg, Revision etc. S. 9. Tav. 1, Fig. 7, 10—14, 16, 18— 19.

Ogsaa denne Art har Hennig beskrevet særdeles omstændelig. Idet der henvises

til denne Beskrivelse, skal her angaaende de danske Eksemplarer kun anføres følgende

:

Underskallens Form er meget variabel, men nærmer sig dog altid mer eller

mindre til Cirkelformen, især naar Fastvoksningsfladen er stor; en Underskal, som sand-

synligvis har siddet paa en Actiuocamax ivestpJialicus Schldt., er nærmest seglformet, idet

den udsender en bøjet Forlængelse bagtil. Paa Undersiden ses udad mod Randen stærke

Folder, som gøre Randen stærkt bugtet; forøvrigt iagttager man kun koncentriske Til-

vækststriber. Næsten hos alle foreliggende Eksemplarer er Hængselpartiet saa stærkt ned-

adbøjet, at det danner en ret Vinkel med den øvrige Skals Plan. Lukkemusklens Indtryk

er ovalt.

Overskallens Form retter sig efter Underskallens; oftest er den noget konveks.

Paa Overfladen ses koncentrisk Stribning; for Resten er den meget uregelmæssig med

store Folder og Bugter, svarende til Underskallens.

Denne Art har en vidtstrakt vertikal Udbredelse indenfor Danmarks Kridtatlejringer

;

dog træffer man den hyppigst i de ældre Lag. I det bornholmske Kridt er det især For-

merne O. flabellifonnis Nilss. og O. pusilla Nilss. (= O. serrata Defr. i Morch's Forteg-

nelse), som træfl'es hyppig. Eksemplarerne fra Skrivekridtet stemme derimod bedst med

O.plicata Nilss.; dog finder man ved Siden heraf ogsaa de fleste af de andre af Hennig

beskrevne og afbildede Former. Endelig foreligger der fra Faxe nogle Underskaller, som

temmelig sikkert høre herhen; Hængselpartiet er bl. a. meget stærkt nedadbøjet, og ogsaa

i andre Retninger stemme de godt med O. semiplana Sow. ; kun synes Skallerne at være

helt eller næsten fri for Folder og Ribber.

Ældre Senon. Grønsand: Bavnodde. Klinten indfor Sangedynen. Horsemyre-

odde. Arnager. — Mulebyaa.
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Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint.

Danien. Bryozokalk: Faxe.

Ostrea Merceyi Coquand.

Tavle IV, Fig. 1.

1869. Ostrea Merceyi Coquand, Monogr. du genre Ostrea. Ter. crét. S. 93. Tav. 28, Fig. 22; Tav. 29,

Fig. 8— 14.

Denne lille , forholdsvis meget høje og meget smalle Ostrea skelnes let fra alle

andre hos os forekommende Arter ved de savtakkede For- og Bagrande ; Takkerne slaa

slet ikke i Forbindelse med Ribber, da der paa Overfladen kun findes koncentriske Til-

vækststriber. Begge Skaller ere stærkt hvælvede. — Der synes for Resten at være Over-

gangsled mellem denne Art og O. semiplana Sow. gennem O. Bronni i. Mdller , men det

forhaanden værende Materiale er ikke tilstrækkeligt til at afgøre dette Spørgsmaal.

Yngre Senon. Skrivekridt: Stevns Klint. — Cerithiumkalk: Stevns Klint

(1 Ekspl.).

Ostrea hippopodium Nilsson.

1827. Ostrea hippopodium Nils.son, Petrif. Suec. S. 30. Tav. 7, Fig. 1.

1897. _ _ _
; Hennig, Revision etc. S. 6. Tav. 1, Fig. 1— 6, 8— 9.

Denne vel kendte Art forekommer saa godt som i alle Danmarks Kridtaflejringer.

Underskallen fastvokset; er Underlaget stort, breder Skallen sig først fladt hen-

over dette for derpaa pludselig at hæve sig lodret op og derved danne en halvcirkelformet,

høj Vold; er Underlaget derimod lille, faar Skallen omtrent samme Form som hos Gnj-

-phaea vesimlaris Lam. Undersiden er koncentrisk stribet, ellers glat.

Overskallens Midtparti er i Reglen svagt konveks, medens Randen er fladt ud-

bredt eller endog tilbagebøjet. Overfladen som Underskallens; i et Par Tilfælde ses

Radialfarer.

Ældre Senon. Grønsand: Stampen. Bavnodde. Horsemyreodde. Arnager. —
Mulebyaa. — Arnager kalk: Horscmyrodde.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. (Kastrup Skov). — Norre Flodal.

Hov (Thy).

Danien. Koralkalk: Faxe. — Bryozokalk: Faxe. Aggersborggaard. Lendrup

Strand. Klim Bjærg. — Sal t h o 1 m s k al k : Saltholm. Skader. Graven Ost for Hovsor Havn.
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Ostrea reflexa (M. U. H.) n. sp.

Tav. III, Fig. 12—14.

1866. Ostrea reflexa M. U. H.; v. Fisoher-Bexzox, Das relative Alter des Faxekalkes etc. S. 17.

Coquille tres haute et tres courte. Valve gauche fixée par une partie assez peu
étendue de sa face extérieure; fossette ligamentaire tres longue ; aréa cardinale triangulaire

;

partie supérieure de la valve, calcéoliforme
;

impression musculaire grande, ovale; face

extérieure couverte de gros plis laraelieux, concentriques, irréguliers. Valve droite langui-

forme ou ovale, plane dans la region du sommet, tres réfléchie vers les bords; aréa car-

dinale semblable a celle de la valve gauche; face extérieure tres lamelleuse avec, guelquefois,

un tout petit norabre de cotes rayonnantes, peu marquées. — flaut. 1 35 mm., long. 68 mm.,
épaiss. environ 40 mm.

Under dette Navn henligger i Mineralogisk Museums Samling et ikke ringe Antal

Skaller af en Ostrea, som ikke synes at stemme med nogen hidtil beskreven Art.

Under sk allen er kun med en meget ringe Del af sin Underflade fastvokset til

en eller anden Genstand; den er meget høj og smal, stærkt hvælvet fra Side til Side; et

Eksemplar, noget ufuldstændigt, raaaler 135 Mm. i Højde, 58 Mm. i Bredde og c. 40 Mm.

i Tykkelse. Andre Eksemplarer ere forholdsvis lavere og meget uregelmæssig formede.

Underfladen er meget uregelmæssig; hyppig har den stærke Tilvækstlameller. Indvendig

ses den aflange Baandgrube, som undertiden er bøjet noget frem eller tilbage. Hængsel-

partiet er triangulært og fortsættes nedad paa hver Side i en fremspringende Vold , som

dog efterhaandeu bliver svagere. Den forreste Del af Skallens Hulning er tøffelformet, idet

den dækkes af Hængselpartiet. Muskelindtrykket synes at have været stort, ovalt.

O ver skallen er tungeformet til oval, alt efter Underskallens Form. Partiet nær-

mest Hvirvlen plant eller oftest svagt konveks
,

sjeldnere svagt konkavt. Pludselig bøjer

Skallen sig imidlertid opad, hvorved Rummet mellem den og Underskallen i høj Grad for-

mindskes, saa at de to Skaller nu omtrent berøre hinanden. Hængselpartiet med Baand-

gruben omtrent som hos Underskallen, i Reglen dog noget mindre; det er aldrig opad-

bøjet som hos Gnjphaea vesicularis Lam.., men ligger altid i samme Plan som Partiet nærmest

Hvirvlen. Heri har man det bedste Kendemærke mellem de to Arters Overskaller, som i

høj Grad ligne hinanden. Et andet godt Skelnemærke er den pludselige Opadbøjning af

Overskallen, som dog ikke altid er saa fremtrædende, og hvoraf der undertiden kan være

en Antydning hos Gryphaea vesicularis Lam. Skallens Overflade er stærkt bladet; under-

tiden ses en Antydning af ganske faa, svage Radialfurer omtrent som hos Gr. vesicularis Lam.

At de to her beskrevne Skaller virkelig høre sammen, viser et Eksemplar, hvis

Skaller endnu ses i deres naturlige indbyrdes Stilling. Af Overskaller findes i Museets

Samling langt flere end af Underskaller. Dette beror vel nærmest derpaa, at Underskallerne

dels ere fastvoksede til et Underlag og dels efter Dyrets Død ere blevne fyldte med Lev-
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ninger af andre Dyr, særlig af Bryozoer, saa at de ikke ere saa iøjnefaldende som Over-

skallerne, der i Reglen have beholdt deres glatte indre Flade fri for senere Paalejringer.

Danien. Ko ral kalk: Faxe. — Bryozokalk: Faxe. — Aggersborggaard (I

Underskal).

Slægt : Gryphaea Lamargk.

(jryphaea vesiciilaris Lamarck.

1806. Ostrea vesicularis Lamarck, Ann. du Mus. VIII. S. 160.

1843. — — —
; d'Orbigny, Paléont. Frang. Terr. ciét. III. S. 742; Tav. 487.

1869. — — —
; CoQUAND, Monogr. du genre Ostrea. S. :i5. Tav. 13, Fig. 2— 10.

1897. — — —
; Hennig, Revision etc. S. 18.

1899. — — —
; Hennig, Faunan i Skånes yngre krita. II. S. 5.

Denne meget variable Art er den almindeligste Musling i Danmarks Rridtaflejringer,

idet den baade har en meget stor vertikal og særlig horizontal Udbredelse, saa at den

foreligger fra de allerfleste af de Lokaliteter, hvor man overhovedet har fundet Forsteninger.

Da det er den eneste Gryphaea, der er funden i vort Kridt, er den i Reglen let

kendelig fra de andre der forekommende Muslinger (her tænkes navnlig paa Ostrea-kvi&m%)

ved sin næsten altid stærkt bugede, indrullede Underskal, som bagtil har en i Reglen

tydelig Vinge; denne er adskilt fra den øvrige Del af Skallen ved en Fordybning, der

strækker sig fra Skallens Ventralrand opad imod Hvirvlen, idet den efterhaanden bliver

svagere og svagere. Skallens Yderside er glat, idet den kun bærer koncentriske Tilvækst-

striber. Paa Indersiden ses det store, ovale Muskelindtryk samt den trekantede Ligament-

grube. Saaledes er Underskallen hyppigst udviklet; Fasthæftningsfladen er da minimal.

Herfra er der imidlertid hyppige Overgangsled til Former, hvis Fasthæftningsflade er meget

stor; disse sidste ere mere uregelmæssig formede og nærme sig stærkt til Ostrea hippo-

podium JNiLss., fra hvilken Art de ikke ere lette at adskille, naar Partiet med Baandgruben

ikke er bevaret. Der er derfor stor Sandsynlighed for, at disse to Arter undertiden ere

blevne forvekslede. Ligheden er saa stor, at G. Muller endog — efter min Mening med

Urette — har henført dem til en og samme Art^). Hennig-), hvis Arbejde over de Nils-

soN'ske Kridtlamellibranchiater G. Muller ikke synes at have kendt, har angivet de vigtigste

Skelnemærker mellem Arterne og særlig henpeget paa Forskellen i Hængselpartiet . For-

skelligheder, som ogsaa vise sig hos de danske Eksemplarer af de to Arter.

Overskallen er i Reglen stærkt konkav, underliden næsten plan. Hyppig viser

den paa sin Overflade el ringe Antal svage Radialfurer. Baandgruben danner en betydelig

M (i. Mui.i.Ki! : Die Molhiskenl'auna des l'nler.<iMion von Braunscliw . u. Ilsede. Berlin 1S9S. S. 14.

'•') A. Hknnk,' : HevisioM eic. .S. 7.
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Vinkel med Skallens Inderside ; denne Vinkel overstiger i enkelte Tilfælde endogsaa 90°

saa meget, at Baandgruben næsten ligger i Plan med Skallens Yderside.

Som allerede ovenfor nævnt, har Gr. vesicularis Lam. en betydelig vertikal Udbre-

delse i Danmarks Kridtaflejringer
;

dog synes den ikke at findes i de ældre senone Dan-

nelser paa Bornholm. Ganske vist foreligger der herfra nogle meget smaa Skaller , hvis

Umbonalparti ikke har kunnet lade sig frempræparere
,

og som derfor ikke kunne be-

stemmes med Sikkerhed. Sandsynligst er det dog, at det er unge Eksemplarer af Ostrea

hippopodium Nilss., hvilken Art er almindelig i disse Dannelser. — I Skrivekridtet er Gr.

vesicularis Lam. derimod ret almindelig og optræder her i større Individantal. Her naar

den ligeledes sin betydeligste Størrelse (den største foreliggende Underskal er c. 130 Mm.

høj , maalt fra Midten af Ventralranden til det herfra fjærnest liggende Punkt af Skallen

;

Bredden er c. 100 Mm.); ligeledes ere Skallerne her hyppig overordentlig tykke. Arten

synes at blive sjældnere opad i Skrivekridtet; fra denne Dannelse i Stevns Klint foreligge

saaledes kun et Par smaa Eksemplarer ; et Par lignende Dværgformer ere fundne ved Svin-

kløv og Eerslev; ellers kendes den slet ikke fra Thy og Mors, hvis Skrivekridt sandsynligvis

er noget yngre end Skrivekridtet andre Steder her i Landet, maaske med Undtagelse af Stevns

Klint. I Senonets yngste Led, Cerithiumkalken, er den igen almindelig, men den optræder

her kun i Smaaformer, hvoraf de største maale 40—45 Mm. i Højde i den derpaa følgende

Bryozokalk optræder den ligeledes, men Individerne ere nu betydelig større, gennemgaaende

dog mindre end i Skrivekridtet f. Eks. paa Møen og i Aalborgegnen. I det nyere Kridt

synes Arten at naa sin største Udbredelse herhjemme; man træffer den næsten overalt i de

herhen hørende Dannelser, undertiden i stor Mængde; man finder baade Individer med stor

og Individer med minimal Fasthæftningsflade. — Ved Faxe er Gr. vesicularis Lam. almin-

delig baade i Koral- og i Bryozokalken. Eksemplarerne fra denne sidste Stenart ere næsten

altid typisk formede med meget smaa Fasthæftningsflader, medens de fra Koralkalken oftest

have større Fasthæftningsflader og derfor frembyde undertiden ret betydelige Afvigelser,

idet de under deres Vækst ofte have maattel lempe sig efter Omgivelserne og derved ere

blevne meget uregelmæssig formede. En Del Underskaller ere usædvanlig lidet hvælvede

og stærkt forlængede til Siderne. Arten opnaar i Koralkalken omtrent samme Størrelse som

i de åndre til Danien hørende Aflejringer.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint (smaa Ekspl.). (Kastrup

Skov; smaa Ekspl.). — Cementfabrikerne «Dania>i og "Cimbrian. Frejlev. Restrup. Skeels-

minde. Nørre Flødal. Svinkløv (1 lille Ekspl.). Eerslev (1 lille Ekspl.). — Cerithium-

kalk: Stevns Klint.

Danien. Koralkalk: Faxe. — Bryozokalk: Faxe. Stevns Klint. Herfølge.

') Maaske findes den ogsaa i Fiskeleret, hvoipaa et Brudstykke af en Skal tyder.

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naluividensk. og matbem. Afd. XI. 2. 16
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Aashøj. - Clausholm. Tinbæk Mølle. Aggersborggaard. Aggersborg. Bulbjærg. Vigsø.

— Saltholmskalk: Saltholm. Lampevejen paa Frederiksberg (funden ved en Boring

paa c. 47 M.s Dybde, hvor Skrivekridtet begyndte). Frederiksholms Teglværker. Egby Bro.

Kagstrup. — Grenaa. Sangstrup. — Blege kridt: Albæk. Skillingbro. Mønsted. Le-

gind. Skader. Eerslev. Frøslev og Frøslev Vang. Hjerm. — Craniakalk: Kjøben-

havns Havn; smaaEkspl. {Grohw. manuser.). Vodroffgaard ; mindre Ekspl. (GRojiw. manuser.).

? Vesterbrogade (Gronw. manuser.). Herfølge; smaa Ekspl. (Gronw. manuser.).

Slægt: Exogyra Say.

Exogyra lateralis Nilsson sp.

1827. Ostrea lateralis NiLSsoii, Vetrd.Suec. S. 29. Tav. 7, Fig. 7— 10.

1897. — — — ; Hennig, Revision etc. S. 23.

Under skallen stærkt hvælvet; Hvirvlen stærkt bøjet til Siden. Fasthæftnings-

fladen paa Hvirvlens Side. Overfladen næsten glat med svage koncentriske Lameiler.

Overskallen oftest noget konveks, underliden plan; paa Overfladen findes en

Del opstaaende, noget mod Skallens Yderrand bøjede Lameller; Muskelindtrykket ovalt,

beliggende ovenfor Skallens Midte.

De foreliggende Eksemplarer ere alle smaa; det største er c. 35 Mm. højt og 21

Mm. bredt, maalt henholdsvis fra Hvirvlen til Skallens yderste Rand og vinkelret derpaa.

Ældre Senon. Grønsand: Stampen? (I fuldstændigt Ekspl. med begge Skaller).

Bavnodde (1 Underskål og 2 Overskaller). Arnager (1 Overskal). — Arnagerkalk: Arnager

(1 Overskal).

Yngre Senon. Fis kel er: Stevns Klint (1 Overskal).

Danien. Koralkalk: Faxe. — Bryozokalk: Faxe. Herfølge. — Bulbjærg. —

Saltholmskalk: Frederiksholms Teglværker. Kagstrup. Egby Bro. — Blegekridl:

Østerodde. ?Rær. — Craniakalk: Kjøbenhavns Havn (Gronw. manimr.). Vodroffgaard

(GrOnw. manuser.). Herfølge (Gronw. manuser.).

Familie: Mytilidae Lamargk.

Slægt: Modiola Lamargk.

Modiola Cottae Rsmer sp.

Tav. m, Fig. 6.

IvS'.H). Piimifes miguhitus v. Schi.dtiiioim, Pctiefuctenkunde. S. 304.

ISil. Mi/tihis Coitar Homkii, Verst. d. Norddeulscli. Kreidegeb. S. 6G. Tav. 8. Fig. 18.
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1852. Mytilus Cottae Romer; de Ryckholt, Mélanges paléont. I. S. 147.

1867. — ungulatus Schloth.; Lundgren, Palaeont. laktt. ofver Faxekalken på Limhamn. S. 25.

1899. Modiola Cottae Romer; Heknig, Faunan i Skånes yngre krita. II. S. 13. Tav. 1, Fig. 16— 19.

Denne Art, som forekommer ret almindelig ved Faxe, varierer ikke saa ganske

lidt i Form, eudogsaa saa meget, at man kan være i Tvivl om, hvorvidt det er en Modiola

eller en Mt/tilus, man har for sig. Ældre Forfattere henregne den til sidst nævnte Slægt,

medens Hennig har henført den til den først nævnte. Det forekommer mig, at de større

Eksemplarer gennemgaaende ligne mere en Mytilus end en Modiola, medens det omvendte

er Tilfældet med de mindre Eksemplarer.

Begge Skaller ens, meget uligesidede, stærkt hvælvede. Hvirvlen næsten terminal,

temmelig spids og i Reglen fremadbøjet. Som af Hennig fremhævet, er Forranden hos

smaa Individer oftest lige, afrundet forneden og foroven, medens den hos større Individer

bøjer sig noget indad, saa at hele Formen bliver Mytilus - agllg. Bagranden er altid kon-

veks. De fleste foreliggende Eksemplarer ere Stenkærner ^ hvis Overflade bærer en Del

koncentriske Tilvækstmærker, men forøvrigt er glat; Randen er krenuleret. Undertiden ere

Dele af Skallen bevarede; et Par Stykker have endog hele Skallen i Behold. Denne har

været dækket af fine Radialribber, som formere sig ved Kløvning. Disse Ribber krydses

af fine koncentriske Furer; hist og her stærke Tilvækststriber, som undertiden afbryde

Ribberne; Radialribber findes ikke paa et Parti ved Forranden nærmest Hvirvlen.

Denne Art er ret almindelig ved Faxe og opnaar der en betydelig Størrelse (det

største Eksemplar maaler 63 Mm. i Længde, 21 Mm. i Bredde og 17 Mm. i Tykkelse). En

lille Stenkærne fra Saltholm stemmer fuldkommen med Faxe-Eksemplarerne.

Danien. Koral- og Bryozokalk: Faxe. — Saltholmskalk: Saltholm (1 Ekspl.).

Modiola Ciplyana de Ryckholt sp.?

1852. i¥2/ii?MS CipZi/anMS DE Ryckholt, Mélang. paléont. I. S. 152. Tav. 9, Fig. 12— 13.

1895. — — —
; Vogel, Beitr. z. Kennt. d. Holland. Kreide. S. 29.

Ikke uden nogen Tvivl henfører jeg til denne Art et Par Stenkærner samt et

Eksemplar med tildels bevaret Skal. De synes nemlig vel at stemme overens med Hensyn

til Formen i Almindelighed, men ere adskillig bredere end M. Ciplyana de Ryckholt. Dette

skyldes dog maaske kun deres ringe Størrelse (det største Eksemplar maaler 12 Mm. i

Højde). De ere stærkt hvælvede med den største Tykkelse i den øverste Tredjedel ; til

Siderne falder Skallen stejlt af. Forranden er paa det største Eksemplar svagt konkav.

Paa Stenkærnens Overflade ses grove koncentriske Tilvækstmærker med mellemliggende

finere Striber. Skallens Skulptur er omtrent som hos foregaaende Art.

Yngre Seaon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (3 Ekspl.}.

16*
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Slægt: Lithodoums Cuvier.

Lithodomus rugosus d'Orbigny.

Tav. IV, Fig. 2-3.

1842. JMhodomus rugosus d'Oubigsy, Paléont-YrarM}. Terr. crét. III. S. 294. Tav. 346, Fig. 1—3.

?1852. — CipZ?/awMS DE Ryckholt, Mélang. paléont. I. S. 127. Tav. 7, Fig. 1—2.

Stenkærnen næsten cylindrisk, noget smallere fortil og bagtil. Hængselranden og

Ventralranden omtrent parallele ; Forranden og Bagranden afrundede. Hvirvlen næsten

terminal
,

temmelig stærkt indadbøjet. Overfladen bærer en Del koncentriske Tilvækst-

mærker, men er ellers glat. Foroven i Nærheden af Bagranden ses Indtryk af Lukke-

musklen. En næsten fuldstændig Stenkærne er 40 Mm. lang, 16 Mm. høj og 15 Mm. tyk;

andre, mindre fuldstændige, Eksemplarer have sikkert været en Del større.

Af Skallen ere kun nogle Brudstykker bevarede, som vise, at Skallen ved Bag-

randen har haft meget stærke koncentriske Tilvækstafsatser med mellemliggende finere

Striber. Af et Brudstykke nærmere Hvirvlen ses, at den her bærer fine Rynker, som

krydse TilvækstHnjerne,

L. rugosus er af d'Orbignt beskreven fra Turonet. Senere har de Rtckholt opstillet

en ny Art, L. Ciplyanus, paa Materiale fra Ciply; denne Art skal afvige fra d'Orbignt's "par

son contour rétréci aux deux extrémités et dilaté au milieu, tandis que le dernier [L. ru-

gosus d'Orb.] est presque egal sur toute sa longueur." Efter de Ryckholt's Tegning at

dømme synes denne Forskel dog ikke at have været synderlig stor, saa den Mulighed er

vel ikke udelukket, at de to Arter ere identiske. I hvert Fald stemme de foreliggende

Eksemplarer godt overens med L. rugosus d'Orb., og jeg har derfor henført dem til denne Art.

Som man kunde vente i Henhold til de borende Lithodomers Levesæt, fremgaar

det af det foreliggende Materiale , at de to Skaller efter Dyrets Død ere blevne ganske

rolig liggende i deres naturlige Stilling og ikke blevne skilte ad, hvilket ellers er Reglen

for Muslingerne fra Faxekalken. Sandsynligvis have de altid boret i Koralblokkene.

Danien. Ko ral kalk: Faxe.

Familie: Nuculidae Gray.

Slægt: Niicnla Lamarck.

Nnciila sp.

Hennig omtaler fra Annetorp nogle Stenkærncr af en Nitnila M. De ere smaa

(6 Mm. Lange og 4,5 Mm. høje), skævt-trekantede ; Randen cr nicgot luit krenuiorcl. Da

') A. Hennig: Faunan i Skånes \ngie Iviita. il. S. 22.
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Skallens Skulplur er ham ubekendt, har han imidlertid ikke kunnet bestemme dem

til Art.

Mineralogisk Museum er ligeledes i Besiddelse af en Stenkærne af en Nucula fra

Annetorp; den maaler 8 Mm. i Længde og 6 Mm. i Højde; det er formodentlig den samme

Art, som omtales af Hennig. Sammen med denne Stenkærne ses en Del af Skallens Af-

tryk, som viser, at Skallen i det mindste nedad mod Ventralranden har været fint kon-

centrisk furet.

En Del Stenkærner fra Cerithi um kalken i Stevns Klint have en lignende Form

og tilhøre maaske samme Art som Eksemplaret fra Annetorp, men en Afgørelse af dette

Spørgsmaal er for Tiden umulig paa Grund af Materialets slette Bevaringstilstand. — I

Blegekridtet ved Lynnerup er funden en Stenkærne, der muligvis tilhører samme Art

som de ovennævnte.

Familie: Arcidae Lamargiv.

Slægt : Macrodon Lycett.

Macrodon macrodou Lundgren sp.

Tav. III, Fig. II.

1867. Arca macrodon Lundgren, Palaeont. lakU. ofver Faxek. etc. S. 28. Tav. I, Fig. 9.

1899. Macrodon macrodon Ldgrn.
;
Hennig, Faunan 1 Skånes yngre krita. II. S. 17. Tav. 1, Fig. 15.

Svagt hvælvede Stenkærner af indtil 12 Mm. s Højde og 23 Mm. s Bredde. Om-

ridset er ovalt, forneden bagtil noget forlænget. Hvirvlen ligger temmelig langt fortil.

Baade Forranden og Bagranden ere jævnt afrundede ; Ventralranden har omtrent paa sin

Midte en svag Indbugtning, som svarer til en svag Indsænkning, der strækker sig fra

Hvirvlen og herned. Hængselranden viser bag Hvirvlen 2 (eller 3) lange Tænder, der ere

parallele med Randen ; foran Hvirvlen ses 5— 7 korte, skævt stillede Tænder.

De foreliggende Eksemplarer have alle mistet Skallen ; heller ikke noget Aftryk af

denne har jeg set, men paa Overfladen af Stenkærner kan man undertiden iagttage utyde-

lige Radialribber og krydsende dem en noget tydeligere koncentrisk Stribning.

Danien. Koralkalk: Faxe (sjælden).

Slægt: Arca Lamarck.

Arca (Barbatia) Forchliaiiimeri Lundgren.

Tav. 111, Fig. 10.

1867. Arca striata M. U. H.; Lundgren, Palaeont. laktt. etc. S. 27. Tav. I, Kig. 8.

1888. — Forchhammeri Lundgren, Anteckn. om Sveriges kritfauna. S. 229.

1899. 5ar&aim i'^orc/i/iawwieri Ldgrn. : Hennig, Faunan i Skånes \ngre krita. II. S. 1.5. Tav. 1, Fig. 12— l'i.
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Denne Art findes i Samlingen kun som Stenkærner, undertiden med tilhørende Af-

tryk af Skallens Yderside.

Stenkærnerne ere aflang-rhombiske
,

temmelig svagt hvælvede; For- og Bag-

randene danne de korte Sider i den skæve Firkant; Bagranden er næsten lige og skarpt

adskilt fra saavel Hængsel- som Venlralranden , medens Forranden gennem en stor Bue

gaar over i Ventralranden, men danner et temmelig skarpt Hjørne med Hængselranden.

Højden forholder sig til Længden som 1 til 2 ;
Maksimallængde 24 Mm. Hvirvlen noget

foran Hængselrandens Midte; den bøjer sig indad og noget nedad mod Hængselranden.

Fra Hvirvlen strækker sig ned til det bageste Hjørne en skarpt markeret Køl ; en svagere

Køl gaar fra Hvirvlen nedad mod det forreste nedre Hjørne. Undertiden ses svage Radial-

ribber, som krydses af ligeledes svage koncentriske Tilvækststriber; Randen er ofte kre-

nuleret. Det forreste Muskelindtryk er næsten cirkelrundt, det bageste Irekantet-ovalt.

Af Aftryk af Skallens Yderside ses, at de paa Stenkærnen stærkt fremtrædende

Køle ogsaa have været synlige paa Skallens Yderside. Endvidere har Skallen haft Radial-

ribber med mellemliggende Furer; paa Skallens Alidtparti vare Ribberne lige, medens

de henimod Siderne bleve mer og mer buede. Ribberne og Furerne krydsedes af kon-

centriske Lameller, hvis fri Kant vendte nedad mod Skalranden, hvorved Skallen faar Ud-

seende af at være dækket af brede Tagsten ; imellem Lamellerne var der fine koncentriske

Striber. — Skulpturen synes at være noget forskellig fra de svenske Eksemplarers; den

ligner mere Skulpturen hos A. tenuidentata Hennig. Alle andre Forhold synes dog at

gøre det utvivlsomt, at det virkelig er samme Art.

Hængselranden er lige med c. 25 skævt stillede Tænder, hvoraf de mellemste ere

mindre og mere lodret stillede end de yderste.

Vngre Senon. C e r i t h i u m k al k : ? Stevns Klint (1 Ekspl.).

Uanien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (ret hyppig).

Arca (Barbatia) tenuidentata JIennicx.

Tav. III, Fig. 9.

181)9. Barhalia tenuidenfuta Hennk;, Faunan i Skånes yngre kril;i. II. S. IG Tav. f, Fig. 9-11.

Denne Art adskilles fra A. Fo)xhha)iiiiier/ Ldgrn. særlig derved, at den bageste Kol

paa Stenkærnen er svagere end iios denne Arl: tlcii forreste Køl mangler fuldstændig;

desuden ere buadc For- og Bagrandene blodt afrundede og danne ikke Hjnruer med

Hængsel- og Ventralrandcne. Hængselranden har 30—40 sniaa, line Tænder.

Ydersidens Skulptur har jeg ikke kunnet undersøge , da jeg ikke med Sikkerhed

kender noget hertil skikkel Skalal'tryk. Efter Henmg s Beskrivelse er den omtrent af samme
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Udseende som den, jeg har beskrevet for A. Forchhammer i Ldgrn. ; maaske ere Furerne

mellem Radialribberne noget bredere end hos denne Art.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (! Ekspl.).

Danieu. Ro ralkalk: Faxe (temmelig sjælden). — Saltliolmskalk: ? Saltholm

(1 Ekspl.).

Arca sp.

Tav. JV, Fig. 4-5.

Foruden de to ovenfor omtalte Arter af Slægten Arca findes i Cerithiumkalken i

Stevns Klint endnu en tredje Art, hvoraf jeg imidlertid kun har et Par Stenkærner med

en lille Del af det tilhørende Skalaftryk.

Stenkærnen er stærkt oppustet; dens Omrids er rhombisk; Højde 5 Mm., Bredde

11 Mm. Forranden danner omtrent en ret Vinkel med Hængselranden, medens den i en

jævn Bue gaar over i Ventralranden. Denne er omtrent lige, med en Indbugtning paa

Midten, hvilken svarer til en Indsænkning, som strækker sig herfra opad mod Hvirvlen.

Bagranden er lige og danner temmelig skarpe Hjørner med Ventral- og Hængselrandene.

Hvirvlen bøjer sig langt ud fra Hængslet og ligger noget foran dettes Midte. Fra Hvirvlen

og ned til det bageste Hjørne gaar en noget afrundet, men skarpt markeret Køl ; ellers er

Overfladen glat. Randen er krenuleret. — Hængselranden er lige
;

bag Hvirvlen ses Af-

tryk af 12 smaa, skraat stillede Tænder, alle omtrent af samme Størrelse; desuden ses

endnu omtrent under Hvirvlen Aftryk af 4 næsten lodret stillede Tænder, noget mindre

end de andre ; Partiet foran Hvirvlen er desværre ødelagt.

Aftrykket af Skallens Yderside viser, at Skallen har været dækket af Radialribber,

som krydsedes af fine Striber. Disse blive hist og her stærkere (Tilvækstafsatser).

Arten minder i Formen en Del om A. Forchhammeri, men er meget mere oppustet.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (2 Ekspl.).

Slægt: Cucnllaea Lamarck.

Cucullaea creimlata Ldndgren sp.

?1847. Arca lineata Schloth., Amtl. Ber. Kiel. S. 118.

?1866. — — —
; V. Fischer-Be?v'zon, Das relative Alter des Faxekalices etc. S. 16.

1867. — crenulata Lundijren, Palaeont. laktt. ofver Faxekalken etc. S. 26. Tav. 1, Fig. 6.

1899. Cucullaea crenulata Ldgrn.; Hennig, Faunan i Skånes yngre krita. II. S. 18. Tav. 2, Fig. 20— 22.

Tykke, skæve, aflang-rhombiske , stæ.rkt oppustede Skaller, der ere 30^—35 Mm.

høje og 20—22 Mm. brede. Hvirvlen, der paa Stenkærnen er meget fremstaaende og

bøjer sig op over Hængselranden, findes noget foran Midten af Hængslet. Muskel-
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indtrykkene ere ovale. Paa Stenkærnens Overflade ses undertiden svage, noget udviskede,

koncentriske Furer; i enkelte Tilfælde ses ogsaa Radialfurer, hvilket altsammen staar i

Forbindelse med Skallens Skulptur.

Kun et enkelt Eksemplar har en Del af Skallen (i Nærheden af Ventralranden) i

Behold. Man ser her brede, flade Ribber, adskilte ved smalle, fladbundede Furer. Paa

Ribbernes Ryg ses en svag Fure. Randen er krenuleret. Baade Ribber og Furer ere

svagt koncentrisk stribede. Ogsaa en Del Aftryk af Skallens Yderside vise, at Skulpturen

har været som her beskrevet. Med nogenlunde regelmæssigt Mellemrum optræde stærkere

Tilvækststriber.

Parallelt med Hængselranden strække sig foran Hvirvlen 3 og bag denne 4 lange

Tænder, hvoraf de øverste ere de længste; paa velbevarede Aftryk ser man, at de have

været krenulerede paa tværs; under Hvirvlen ses .5— 6 smaa, vertikalt (eller noget skraal)

staaende Tænder. Baandareaen er stor med å—6 A-formede Furer; krydsende disse iagt-

tager man nogle andre, ganske fine Furer, der gaa parallelt med Hængselranden.

Yngre Senon. Cerithiu rakalk: Stevns Klint (1 Stenkærne).

Danien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (ret almindelig).

Slægt: Isoarca Munster.

Isoarca obliquedentata (M. U. H.), Lundgren.

Tav. IV, Fig. 6.

1820. Arcaeites ohlongus v. Schlotheim, Petrefactenkuiule. S. 204.

1867. Arca obliquedentata M. U. H.; Lundgren, Palæont. Jaktt. etc. S. 2G. Tav. 1, Fig. 7.

1899. Isoarca obliquedentata Ldgrn.; Hennig, Faunan i Skåoes yngre kiita. II. S. 19. Tav. 2. Fig. 23— 26.

Af denne Art har jeg kun set Stenkærner samt en Del Aftryk af Skallen, der som

sædvanlig hos Dimyarierne er fuldstændig forsvunden i Faxekalken.

Stenkærnens Form er oval, stærkt hvælvet. Hængselranden svagt buet med Af-

tryk efter en Mængde smaa, skraat stillede Tænder, hvoraf langt den største Del ligger

bag Hvirvlerne og divergerer med de forreste Tænder. Hvirvlen , der ligger langt foran

Hængselrandens Midte, er bøjet stærkt indad og nedad over Hængsiet. Hængselranden

fortsætter sig uden Hjørner i de jævnt buede Siderande, og disse gaa igen jævnt over i

Ventralranden, som jiaa mindre Eksemplarer er svagt konveks, paa større omtrent lige

eller undertiden endog svagt konkav paa sit mellemste Parti, hvilket sidste staar i For-

bindelse med en Indsænkning, der hos større Eksemplarer strækker sig fra Ventralranden

opad mod Hvirvlen. Stenkærnens Rand er ofte udhulet, men ikke krenuleret. Overfladen

er enten aldeles glat eller dækket med svage Tilvækststriber; underliden findes ogsaa en

Antydning al' Radialribbcr. — Drt slorste Eksemplar, jeg har sol. er ol Mm. linjt og i 8 Mm.
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bredt. Ligesom ved Annetorp forekommer der dog ogsaa ved Faxe Eksemplarer, som ere

forholdsvis højere.

Aftryk af Skallen vise, at denne har været dækket af fine koncentriske og radiære

Furer, der have dannet et tint kvadratisk Netværk.

Danien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (meget almindelig).

Slægt: Pectniiciiliis Lamarck.

Pectunculus subleuticularis n. sp.

Tav. IV, Fig. 7—9.

Coquille petite
,

suborbiculaire, assez convexe ; bords des valves crénelés; som-
mets incurvés l'un vers l'autre; bord cardinal arqué; 5— 7 dents courtes de chaque coté

du sommet. Surface ornée de faibies stries concentriques et de stries rayonnantes encore

moins marquées, mais plus rapprochées les unes des autres. — Haut. 12 mm., long. 12,5 mm.

Stenkærnen næsten linseformet, temmelig stærkt hvælvet, svagt forlænget bagtil.

Maksimalhøjde 12 Mm., den tilsvarende Bredde !2,5 Mm. Omridset paa det nærmeste

cirkelrundt. Randen svagt udhulet, krenuleret. Hvirvlen fremstaaende
,

bøjet ind over

Hængselranden ; denne er buet og har 5—7 smaa skraat stillede Tænder paa hver Side

af Hvirvlen. Aftryk vise, at Baandareaen er som ellers hos Pectunculus.

Af selve Skallen er i intet Tilfælde noget bevaret. Derimod findes et Aftryk, som

viser, at Skallen har været forsynet med svage koncentriske Striber og med endnu svagere,

men tættere stillede Radialstriber.

Denne Art, som jeg ikke har kunnet finde beskreven nogensteds, minder i Formen

meget om P. Guerangeri d'Orb., som dog er fladere og fuldstændig glat. — Fra Cerithium-

kalken i Stevns Klint har Museet 4 Stenkærner, tildels med de tilhørende Aftryk af Skal-

lens Yderside. Hvad Formen angaar, stemme de godt med de ovenfor beskrevne. Skallen

har ligeledes været svagt koncentrisk stribet; nogen Radialstribning har jeg derimod ikke

kunnet iagttage.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: ? Stevns Klint (4 Ekspl.).

Danien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (ikke ualmindelig).

Slægt: Limopsis Sassi.

Limopsis floningliausi J. Moller sp.

1847. Pectunculus H'oninghausi i Monogr. d. Petref. d. Aachener Kreideform. S. 18. Tav. 1, Fig. 6.

1889. Ldmo'psis Honinghaiisi Mull. sp. ; Holzapfel, Moll. d. Aachener Kreide. S. 212. Tav. 23, Fig. 6 og 10.

1899. — — —
; Hennig, Faunan i Skånes yngre kvita. II. S. 21. Tav. 2, Fig. 27— 28.

D. K. D. Videosk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI. 2. 17
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Nogle smaa Stenkærner henfører jeg til denne Art. — De ere skævt -firkantede,

stærkt hvælvede; deres Højde lidt større end Bredden; bagtil ere de noget forlængede for-

neden. Hvirvlen noget foran Midten af Hængselranden. Fra Hvirvlen og fremefter ses en

krum, dyb Fure; svage koncentriske Tilvækstmærker. Tændernes Antal har jeg ikke kunnet

iagttage; Hennig angiver 5 foran og 6 bagved Hvirvlen. Skallen skal efter samme For-

fatter være fint koncentrisk stribet.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (sjælden).

Danien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (sjælden).

Familie: Cliamidae Lamarck.

Slægt: Gyroplenra Douvillé.

Gyropleura Munsteri v. Hagenow sp.

Tav. IV, Fig. 10—11.

1842. Exogyra Munsteri v. Hagenow, Monogr. d. Riigenschen Kreideverst. III. S. 549.

Højreskallen fastvokset, med stor Tilhæftningsflade , stærkt oppustet, kegle-

formet, men meget stærkt krummet. Hvirvlen stærkt indrullet fremefter. Muskelindtrykkene

store, aflange. Overfladen dækket af talrige, fine, høje og skarpe, savtakkede Radialribber,

hvis yderste Del let afbrydes, hvorefter Skallen synes dækket af flade, lave Ribber, som

ere noget smallere end deres Mellemrum. Koncentriske Tilvækstlinjer krydse Ribberne og

ere ogsaa synlige paa Stenkærner.

Venstre skal len er mindre end Højreskallen, af Form omtrent som en Kugle-

kalot; det højeste Punkt ligger noget nedenfor Hvirvlen. Muskelindtrykkene som Højre-

skallens ; Ribberne have vel ogsaa været af samme Beskaffenhed som denne Skals.

Hængslets Beskaffenhed har jeg ikke kunnet se paa det eneste foreliggende, nogen-

lunde fuldstændige Eksemplar.

HoLZAPFEL synes tilbøjelig til at anse denne Art for identisk med enten G. Ciplyana

Ryckh. sp. eller med G.laevis Holzapfel^). Med denne sidste synes Ligheden mig dog

ikke at være saa stor, at man kan forene dem til én Art; særlig Skulpturen synes at være

forskellig, idet G.laevis Holzapfel skal have glat Underskal. Heller ikke forekommer det

mig, at Skulpturen stemmer med den hos G.Cipli/ana Rtckh. sp. , idet Ribberne ere

meget smallere og stærkere savtakkede, end de efter Holzapfel's Beskrivelse og Afbildninger

ere hos denne Art.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint.

') Hoi./.Ari'Ki.: Di(; MoUiiskeii der Aachener Kreide. S. 190.
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Fra Skrivekridtet i Stevns Klint er Museet i Besiddelse af et Par Eksemplarer af en Gyropleura,

der niaaske er identisk med G. cormicopiae d'Orb., hvilken Art af Dbecke anføres fra Riigen. Det fore-

liggende Materiale er imidlertid saa ufuldstændigt, at en sikker Bestemmelse er umulig.

Slægt: Chama Linné.

Chama pulchra (M. U. H.), n. sp.

Tav. IV, Fig. 12-15.

Coquille inéquivalve, épaisse ; crochets siibspiraux, prosogyres. Valve gauche fixée,

trés renflée, irréguliére ; bord ventral crénelé
;

impressions musculaires oblongues-ovales,

grandes, Tantérieure pres de la charniére qui porte une dent cardinale postérieure, forte,

courbée, une fossette cardinale oblongue et une dent cardinale postérieure longue et étroite.

Valve droite niuins renflée et plus réguliére que la gauche; crochet plus court que celiii

de la valve gauche; charniére présentant une fossette cardinale antérieure, sillonnée, une
dent cardinale arquée , une fossette longue et étroite. Surface des valves ornée de nom-
breuses lamelles concentriques, plissées.

Under ovenstaaende Navn findes der i Mineralogisk Museums Samling fra Faxe et

ret betydeligt Antal Stenkærner, undertiden i Forbindelse med større eller mindre Brud-

stykker af Skalaftryk.

Stenkærner efter sammenhørende Skaller vise, at der har været paafaldende ringe

Forskel mellem de to Skaller. I Reglen synes dog Venstreskallen at have været noget

større, mere hvælvet og mere uregelmæssig formet end Højreskallen, hvilket tyder paa, at

Muslingen i Reglen har været fastvokset med Venstreskallen til en eller anden større

Genstand.

Venstreskallens Stenkærne er stærkt hvælvet, noget uregelmæssig formet;

Hvirvlen er krummet fremefter som et Horn og er temmelig spids; en Fure gaar fra

Spidsen ned til det bageste Muskelindtryk
,

følger derpaa dettes indre Rand og ender her

i Nærheden af Skalranden; Furen danner hyppig, forinden den naar Muskelindtrykket, en

skarp Bøjning. Stenkærnens Rand er udhulet og fint krenuleret. Muskelindtrykkene aflang-

ovale og af betydelig Størrelse ; det forreste ligger meget højt oppe , i Nærheden af Af-

trykket efter Hængslet. Dette har bestaaet af en kraftig, noget buet og næsten liggende

Hovedtand; derpaa følger udad mod Randen og noget længere tilbage en dyb, langstrakt

Tandgrube og derpaa igen en lang, smal Tand.

Stenkærner efter Høj re s kalier ligne i Form Venstreskallernes, men ere i Reglen

noget fladere og oftest fuldstændig regelmæssige uden Knuder og Fordybninger. Hvirvlen

er ogsaa her krummet stærkt fremefter, noget kortere end Venstreskallens. Som man ser

af Aftrykket af Hængslet, har dette bestaaet af en kort riflet Tandgrube fortil, bag denne

en stor, krum Hovedtand og derpaa atter en Tandgrube, lang og smal.

17*
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Af Skallen har jeg aldrig set noget bevaret. Nogle Aftryk af dens Yderside give

derimod et ganske godt Billede af dens Skulptur. Skallen har opnaaet en betydelig Tyk-

kelse; dens Overflade har været dækket af tæt stillede, taglagte, koncentriske Lameller,

der have været ligesom bølgede, hvilket skyldes meget svage Radialribber, som krydsede

dem ogrgjorde Lamellernes nedad mod Ventralranden vendende fri Kant bølgeformet, idet

Lamellerne paa Krydsningspunkterne løbe ud i afrundede Spidser
;

paa et Parti omtrent

fra Skallens Midte ses 9 Lameller paa en Strækning af 5 Mm., og Radialribbernes ind-

byrdes Afstand er her c. 0,5 Mm.

Danien. Ko ral kalk: Faxe (ikke sjælden).

Familie: Crassatellidae Dall.

Slægt: Crassatella Lamarck.

Crassatella faxensis n. sp.

Tav. IV, Fig. 16—20.

Coquille ovale, courte, assez renflée, subsymétrique ; bord cardinal long; crochets

saillants, dirigés un peu en dedans et en avant; bord antérieur un peu plus court que le

bord postérieur, les deux convexes ; bord ventral arrondi, crénelé; caréne peu marquée,

se portant obliquement en arriére
,

impressions musculaires des adducteurs des vaives,

grandes, ovales; en avant de l'antérieure de ces impressions on remarque celle d'un petit

muscle -adducteur, antérieur, du pied
;
impression palléale simple; plateau cardinal portant,

sur la valve gauche : une dent latérale antérieure, deux fortes dents cardinales, séparées

par une fossette cardinale triangulaire , une assez grande fosse ligamentaire striée con-

centriquement; — et sur la valve droite: deux dents cardinales dont la derniére assez

forte, une fossette ligamentaire, une dent cardinale rudimentaire, lamelliforme , et une

dent latérale postérieure. Surface de la coquille ornée de stries concentriques, réguliéres.

— Hauteur du moule interne 28 mm., long. 32 mm., épaiss. 19 mm.

Stenkærnen kort-oval, med fremspringende Umbonalparti
,

temmelig buget, kun

lidet usymmetrisk. Et af de største Eksemplarer er 28 Mm. højt, 32 Mm. bredt og 19 Mm.

tykt. Hængselranden bred, dannende en Vinkel paa c. 110°. Hvirvlen noget indad- og

fremadbøjet; dens Siders Vinkel lidt mindre end 90°. Forranden noget kortere end Bag-

randen, begge konvekse, uden Hjørner gaaende over i den jævnt buede Ventralrand. Rauden

paa de slørre Eksemplarer altid krenuleret; Overfladen ellers glat. Bagtil Ondes Antydning

af en svagt fremtrædende, afrundet Køl, som gaar fra Hvirvlen ned til Bagrandeu. Hos en

Del (større) Eksemplarer er den foran Hvirvlen liggende Del tydelig deprimeret, saa at det

ser ud , som om en Køl gik fra Umbos Forside omtrent lige nedad mod Ventralranden,

som den dog ikke ganske naar, da den taber sig mer og mer, idet den samtidig bojer sig

noget hcnad imod Bagranden. Muskelindlrykkene ere store, ovale; foran det forreste Ind-

tryk og næsten berørende delle ses Indtryk af en lille Fodnuiskol. Kappeliujen udeu Bugt.
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Efter Aftrykkene at dømme har Hængslet haft følgende Beskaffenhed. 1 Venstre-

s kali en har der forrest været en Sidetand; derpaa to kraftige Kardinaltænder, adskilte af

en dyb, trekantet Tandgrube, og endelig en stor flad Baandgrube, som var fint koncentrisk

stribet. — Højreskallen har forrest haft to divergerende Kardinaltænder, hvoraf den

bageste var den kraftigste; imellem dem en trekantet Tandgrube. Efter disse Kardinal-

tænder fulgte den store, flade Ligamentgrube. Under denne fandtes endnu en svag, lamel-

formet Tand og endelig allerbagest en lang Sidetand.

Af Skallen er intet bevaret, men Aftryk af dens Yderside vise, hvorledes dens

Skulptur har været. Man ser, at den har været temmelig regelmæssig koncentrisk furet.

Baade Lunula og Area fandtes.

Arten minder en Del om Cr. regularis d'Orb., men adskiller sig fra denne ved sit

Omrids; særlig er Ventralranden mere buet, og Bagranden længere i Sammenligning med

Forranden. — For Resten synes den at være temmelig variabel. Foruden de ovenfor be-

skrevne typiske Eksemplarer findes der nemlig nogle Stenkærner, der ere forholdsvis korte

(Højden = Længden)
;

ligeledes synes Hængslet hos et Par af disse at være noget af-

vigende. Om man med Rette skulde kunne opstille disse Former som en selvstændig Art,

er dog vist tvivlsomt, da de gennem Overgangsled synes at være forbundne med Typen.

Danien. Koral- og Bryozo kalk: Faxe (ret hyppig).

Familie: Lucinidae Deshayes.

Slægt: Liicina Bruguiére.

Lucina snbimmmismalis d'Orbigny.

Tav. IV, Fig. 21.

1847. Venus numismalis J. Mullek, Monogr. d. Petr. d. Aachener Kreidef. I. S. 25. Tav. 2, Fig. 5.

1850. Lucina subnumismalis d'Orbignt, Prodr.de Pal. II. S. 241.

1889. — — —
; HoLZAPFEL, Mollusk. d. Aachener Kreide. S. 187. Tav. 19, Fig. 1—3.

1891. ._ _ —
; J. BoHM, Kreideb des Fiirbergs etc. S. 73. Tav. 3, Fig. 6.

Stenkærnen næsten cirkelrund, oftest noget mere lang end høj, meget flad. Hvirvlen

omtrent midtstillet, noget fremadbøjet, kun lidet fremspringende over Hængselranden; el

Eksemplar viser svage Mærker af Skallens koncentriske Skulptur. Sidetænderne have været

ret stærke
;

Aftrykkene af Hovedtænderne ere utydelige
;

sandsynligvis have disse Tænder

kun været svage. — Aftryk af Skallens Yderside vise, at denne har baaret skraat opstaa-

ende, tynde, koncentriske Lameller, hvis fri Rand vendte nedad mod Ventralranden, og

hvis indbyrdes Afstand var nogenlunde konstant.

Højde 7 Mm., Længde 8 Mm.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (2 Ekspl.).
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Familie: Cardiidae Lamarck.

Slægt: Cardium Linné.

Cardium Schlotheimi Lundgren.

1867. Cardium Schlotheimi Lundgren, Pal. laktt. etc. S. 30. Tav. 1, Fig. 10.

1899. _ _ _
; Hennig, Faunan i Skånes yngre krita. II. S. 22. Tav. 2, Fig. 29— 30.

Stenkærnen er omtrent kredsrund, noget skævt forlænget bagtil. -Bagranden næsten

lige. Hvirvlen omtrent midtstillet, noget oppustet. Fra den og ned til det bageste Hjørne

gaar en stærkt afrundet Køl. Paa Overfladen ses i Reglen fine Ribber, adskilte af Furer,

som ere betydelig bredere end Ribberne; krydsende disse ses oftest nogle stærkere kon-

centriske Tilvækstmærker. Randen ér krenuleret. — Hængslet er — som sædvanlig hos

Cardium — dannet af to korsstillede Kardinaltænder samt en Sidetand fortil og bagtil. —
Det største fundne Eksemplar er 14 Mm. højt, 12,5 Mm. langt og 12 Mm. tykt.

Skallen er altid opløst. Af et Aftryk ses, at den har haft den Skulptur, som meget

udførlig er beskreven af Hennig: Radialribber, der ere noget bredere end de dem adskil-

lende Furer, samt koncentriske Tilvækstlameller, som paa Ribbernes Ryg blive til vinkel-

bøjede Tænder eller Skæl.

Hennig anfører denne Art ogsaa fra Cerithiumkalken i Stevns Klint. Mineralogisk

Museum er ikke i Besiddelse af noget Eksemplar herfra; derimod findes nogle faa Eksem-

plarer af C. Vogeli Hng.

Danien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (ret sjælden).

Cardium (Nemocardium) Vogeli Hennig.

Tav. IV, Fig. 25—26.

1847. Cardium crassum. Amtl. Bericht Kiel. S. 118.

1867. — —
; Lundgren, Pal. laktt. ofver Faxekalken. S. 29. Tav. 1, Fig. 12.

1899. Nemocardium Vogeli Hennig, Faunan i Skånes yngre krita. II. S. 23. Tav. 2, Fig. 31—34.

Stenkærnens Omrids omtrent som hos C. Schlotheimi Ldgrn. Bagranden er hos

de danske Eksemplarer omtrent lige og meget sjælden "tydeligt insviingd" , som den efter

Hennig skal være hos Eksemplarerne fra Annetorp. Kølen er betydelig stærkere end hos

C. Schlotheimi Ldgrn.
,

og Partiet bag Kølen er tydelig udhulet. Overfladen er i Alminde-

lighed glat med svage koncentriske Tilvækstmærker; kun i et enkelt Tilfælde har jeg set

en Antydning af Radialribber. Randen er meget fint krenuleret. — En af de større Sten-

kærner fra Faxe er 27 Mm. høj, 24 Mm. lang og 15 Mm. tyk. — Tænderne som sæd-

vanlig hos Slægten Cardiuni.
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Skallen, hvoraf Hennig giver en udførlig Beskrivelse, er altid forsvunden, men man

finder ikke sjælden ret gode Aftryk af den. Man ser af disse, at Skallen fortil har haft

fine koncentriske Striber, medens den bageste Del har været dækket af Hadialribber, som

have baaret talrige, fine, hule Torne. Ogsaa den forreste Del af Skallen skal imidlertid

efter Hennig — jeg har ogsaa selv set en Antydning deraf — have haft en fin Radial-

skulptur under det yderste, tynde og glatte Lag.

Under Betegnelsen Cardium gracile M. U. H. findes i Museets Samling fra Ceri-

thiumkalken i Stevns Klint nogle smaa Stenkærner, tildels med de tilhørende Aftryk af

Skallens Yderside. Formen stemmer godt med C. Vogeli Hng., og Skulpturen har været

en lignende som denne Arts. Det største Eksemplar er 10 Mm. højt og 9,5 Mm. langt. —
Fra Skrivekridtet paa Møen har jeg ligeledes i Samlingen fundet et Par Stenkærner med

den samme Betegnelse. Det er muligt, at det er den samme Art som den fra Cerithiiim-

kalken, men Eksemplarerne ere alle for daarlig bevarede til en sikker Bestemmelse.

Yngre Senon. Skrivekridt: ? Møens Klint (2 Ekspl.). — Cerithiumkalk:

Stevns Klint.

Danien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (almindelig).

Cardium sp.

Fra Cerithiumkalken i Stevns Klint har Museet Brudstykker af et Par Skalaftryk,

som efter al Sandsynlighed stammer fra en Cardium. Skallen har været dækket af smalle

Radialribber; i Furerne mellem disse har der staaet Rækker af smaa Knuder eller Torne;

hver tredje Række var kraftigere end de to mellemliggende; denne Skulptur minder i høj

Grad om d'Orbigny's Afbildning af Cardium Moutonianum d'Orb. (Pal. Franc. Terr. crét.

III. Tav. 248, Fig. 3). Det forhaanden værende Materiale er for fattigt til en nøjere Be-

stemmelse.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (2 Ekspl.).

Familie: Cyprinidae Lamarck.

Slægt: Isocardia Lamarck.

Isocardia t'axensis (M. U. H.i, Lundgren.

Tav. IV, Fig. 22.

1847. Isocardia Faxdeensis M. U. H., Amtl. Ber. Kiel. S. 118.

1867. •— /aæeewsis M. U. H. ; Lundgren, Pal. laktt. etc. S. 30. Tav. I, Fig. 11.

1899. — /"aæewsts Ldgrn.; Hennig, Faunan i Skånes yngre krita. 11. S. 27. Tav. 2, Fig. 35— 36.
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Stenkærnen er oval-trekantet, forholdsvis lidt hvælvet. For en enkelt Skals Ved-

kommende har jeg følgende Maal: Højde 18 Mm., Bredde 24 Mm. og Tykkelse 9 Mm.

Den bag Hvirvlen liggende Del af Hængselranden er omtrent lige og danner en stump

Vinkel med Bagranden, som ligeledes er ligelinjet. Bagraiiden danner et afrundet Hjørne

sammen med Ventralranden , som er svagt buet og gaar jævnt over i den stærkere buede

Forrand. Hvirvlen ligger langt foran Midten og er bøjet stærkt fremad og nedad mod

Hængselranden. Fra Hvirvlen gaar en skarp Køl ned til det bageste Hjørne; det Parti,

der ligger bag denne Køl, er temmelig stærkt udhulet. Muskelindtrykkene ere ovale. Over-

fladen viser oftest svage koncentriske Folder, men er ellers glat. — Ved Hængselranden

findes Aftryk af to lange Kardinaltænder, som ere omtrent parallele med Randen, samt en

lang Sidetand bagtil. Det er altsaa et typisk Isocardia-Uæogsel
,

og der kan derfor ikke

være Tale om, at Arten skulde tilhøre Slægten Cypricarclia Lamarck, med hvilken den har

en ikke ringe ydre Lighed ; man sammenligne den f. Eks. med Romers Beskrivelse og Af-

bildning af C. trapezoidalis Rom. sp.

Af Skallen har jeg intet set bevaret ; derimod findes der i Museets Samling enkelte

Aftryk af Skallens Yderside. Af dem ser man, at Skallen har været dækket af ganske flne

koncentriske Furer, hvoraf nogle bleve temmelig dybe og dannede Tilvækstmærker.

De fra Cerithiumkalken foreliggende Eksemplarer ere alle usædvanlig store, omtrent

som de allerstørste Eksemplarer fra Faxe.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (4 Stenkærner). — Eerslev (1 Ekspl.).

Danien. Koralkalk: Faxe (meget hyppig). — Bryozokalk: Faxe (meget hyp-

pig). — Aggersborggaard (1 Ekspl.).

Slægt: Veuiella Stoliczka.

Veniella n. sp.

Fra Koralkalken saavel ved Faxe som ved Annetorp haves en Del Stenkærner og

Aftryk , som formentlig tilhører en ny Art af Slægten Veniella Stol. Det foreliggende

Materiale er imidlertid temmelig ufuldstændigt, særlig hvad Venstreskallen angaar.

Formen synes at variere en Del, idet den undertiden er oval, undertiden meget

skæv, næsten rhombeformet, altid stærkt hvælvet. Fra Hvirvlen, som sidder noget foran

Midten og er stærkt fremadbøjet, strækker sig nedad mod Bagranden en skarpt markeret

Køl. Højreskallen har haft en stærk Sidetand bagtil, som langtfra naar op til Kardi-

nalpartiet; af Kardinaltænder ses kun den bageste tydelig; den er skraat stillet og klovet i

to parallele Dele; fortil findes en kort, men stærk Sidetaud. Venstreskallens Tænder

ere ukendte. Begge Skallers indre Aftryk vise et ringe Antal temmelig stærke , koncen-
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triske Folder. Skallens Yderside har ligeledes baaret stærke koncentriske Folder; paa hver

af disse fandtes en tynd, tilbagebøjet, koncentrisk Lamel. For øvrigt var Skallen fint kon-

centrisk stribet.

Den fuldslændigste foreliggende Stenkærne maaler 6 Mm. i Højde og 9 Mm. i

Bredde; i Reglen have Eksemplarerne dog været betydelig større.

Danien. Koralkalk: Faxe. (Annetorp).

Familie: Anatinidae Gray.

Slægt: Neaera Gray.

Neaera candata Nilsson sp.

Tav. IV, Fig. 24.

1827. Corbula caudata Nilsson, Petrif. Suec. S. 18. Tav. 3, Fig. 18.

1897. Cuspidaria caudata Nilss.; Hennig, Revision etc. S. 62. Tav. 3, Fig. 28.

1898. iVeaera cawc^ato Nilss. sp.; G. Muller, Mollusk. d. Unters. V. Braunschw. etc. S. 77. Tav. 10, Fig. 10— 11.

Stenkærnen kort -oval til cirkelrund, temmelig stærkt hvælvet. Forranden og

Ventralranden afrundede, dannende tilsammen en uafbrudt jævn Bue. Bagtil en lang For-

længelse i Form af en Snabel. Hvirvlen bøjet indad mod Hængselranden. Overfladen viser

en noget lignende Skulptur som Skallens Yderside.

Skallen, som har yæret meget tynd, er hos det eneste foreliggende Eksemplar

fuldstændig opløst. Paa den yderste Del af Snablen er den dog paa en Maade bevaret,

idet en rødbrun Forbindelse (Jærntveiltehydrat?) har antaget dens Form. Den har haft

fine koncentriske Ribber med temmelig regelmæssige Mellemrum. Disse Ribber have fort-

sat sig ud paa Snablen, hvor de efterhaanden med et skarpt Knæk bøje opad og støde til

Snablens Overkant omtrent under en ret Vinkel. En fin Køl ses gaaende tværs over

Snablen ned til dens nederste Hjørne.

Yngre Senon. Skrivekridt: Frejlev (I Højreskal).

Neaera sp.

Tav. IV, Fig. 23.

Fra Cerithiumkalken i Stevns Klint er Museet i Besiddelse af nogle Stenkærner,

tildels med tilhørende Aftryk af en Neaera
.,
som afviger en Del fra foregaaende Art.

Højden er saaledes oftest noget mindre i Forhold til Bredden , hele Formen derfor mere

langstrakt. Hvirvlen er beliggende længere bagtil. Den fine Køl paa Snablen synes at

have manglet.

Vngre Senon. C e r i t h i u m kal k : Stevns Klint.

D. K. V). Vidensk. Selsk, Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI, 2. 18
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Familie: Pholadidae Leach.

Slægt: Pholadidea Goodall.

Pholadidea sp.?

Tav. IV, Fig. 27—29.

Et Par Stenkærner, noget ufuldstændige, med tilsvarende Aftryk af Skallen synes

at tilhøre Slægten PJioladidea Goodall. Jeg skal ikke her fremsætte nogen Beskrivelse i

det Haab, at der med Tiden maa fremkomme et Materiale, som egner sig bedre dertil.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (2 Ekspl.l.

Slægt: Tcredo Linné. ,

Teredo sp.

Et Haandstykke Ko ral kalk fra Faxe indeholder en Mængde uregelmæssig bug-

tede, cylindriske Rør af meget varierende Diameter (4,5—7,6 Mm.); i et Par af Rørene ses

buede Skillevægge. Da jeg ikke har kunnet finde Spor af Skallen, er en nærmere Be-

stemmelse umulig paa Grundlag af det foreliggende Materiale. — Ogsaa i Saltholms-

kalken (Saltholm) og i Arnagerkalken er der fundet Rør af Terec^o-Arter
,
men heller

ikke disse kunne bestemmes nærmere.
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D. Register.

Side

Amussium inversum Nilss. sp 26 (94).

Anomia granulosa Roem 43(111).

— psendoradiata d'Orh 43(111).

Arca crenulata Ldgrx 55(123).

— Forchhammeri LvaRts ... 53(121).

— lineata Schloth 55(123).

— macrodon Ldgrn 53(121).

— obliquedentata M. U. H 66(124).

— striata M. U. H 53 (121).

^ — tenuidentata Hng 54(122).

— sp 55(123).

Arcacites oblongus v. Schloth 56(124).

Avicula danica n.sp 11 (79).

— faxensis n.sp 13(81).

— pectinata Sow 12(80).

— peciiJioifZes Retjss 12(80).

— subnodosa \^ Hag 12(80).

— n. sp.-! 13 (81).

Barbatia Forchhammeri Ldgrn. sp 53(121).

— tenuidentata Hng 54(122).

Cardium crassum (M. U. H.) 62(130).

— Moutonianum d'Orb 63(131).

— Neptuni Goldf 14(82).

— ScJilotJieimi Ldgrn 62(130).

— Vogeli Hng 62(130).

— sp 63(131).

Cfiama pulchra (M. U. H.), n.sp 59 (127).

Corbula caudata Nilss 65(133).

Crassatella faxensis n.sp 60(128).

— regularis d'Orb 61 (129).

Cucullaea crenulata Ldgrn. sp 55 (123).

Cuspidaiia caudata Nilss. sp 65 (131).

Cyclostieon Nilssoni v. Hag. sp 41 (109).

Cypricardia trapezoidalis Roem. sp 64(132).

Dianchora lata Sow 38 (106).

— obliqua Mant 38 (106).

Diniyodon BoJutii Stoll 42(110).

Side

Diniyodon costatus Gronw 42(110).

— Nilssoni V. Hag. sp 41(109).

Exogyra lateralis Nilss. sp 50(118).

- Miinsteri v. Hag 58(126).

Gervilleia sp 34 (102).

Gyropleuia Giplyaua Ryckh. sp 58(126).

— cornucopiae d'Ork 59(127).

— laevis Holzapfei 58 (126).

— Miinsteri V. Hag. sp 58(126).

Inoceianius Brongniaiti Sow 35 (103).

— Guvieri Brongn 35 (103).

— latus Mant 13 (81).

Lingua Goldf 34(102).

— lobatus MtiNST 35 (103).

— mytiloides Mant 13(81).

— striatus Mant 13 (81).

— tegulatus V. Hag 13 (81).

— tenuis Mant 13 (81).

Isoarca obliquedentata (M. U. H.), Ldgrn. . 56(124).

Isocardia faxensis (M. U. H.), Ldgrn 63(131).

Linm bisuleata n.sp 29(97).

— decussata Munst 28 (96).

— densestriata Hng 30 (98).

— denticidata JiiLss 33(101).

— Dunkeri y.EAG 32(100).

— Forchhammeri v. Hag 29 (97).

— Geinitzi v. Hag 30 (98).

— Goldfussi V. Hag 30 (98).

— gramdata Nilss. sp 33(101).

— Holzapfeli Hng 32 (100).

— Hoperi Mant 31 (99).

— semisulcata Nilss. sp 28 (96).

— tecta Goldf 33(101).

Limopsis Honinghausi J. Mull. sp 57 (125).

Lithodomus Ciplyanus de Ryckh 52 '120).

— rugosus d'Orb 52(120).

Luciiia subnummismalis d'Orb 61 (129).
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Side

Macrodon macrodon Ldurn. .s^) 53(121).

Modiola Ciplyana de Ryckh. sp 51 (119).

— Cottae RoEM..S'2J 50(118).

Mytilus Ciplyanus de Ryckh. 51 (119).

— Cottae RoEM 50(118).

— ungulatus V. ScHLOTH. sp 51(119).

Neaera caudata Nii>ss. sp 66 (133).

_ .^p 65 (133).

Nemocaidium Vogeli Hn« 62 (130).

Nucula sp 52 (120).

Ostrea acutirostris Nilss 44(112).

— Broniii .1. MCll 46 (114).

— curvirostvis NiLSS 44(112).

— flabelliformis Nilss 45(113).

— hippopodium Nilss 46(114).

— incurva Nilss 44(112).

— lateralis Nilss 50(118).

— Merceyi Goq 46 (114).

— Nilsponi v. Hag 41 (109).

— ?plicata Nilss 45(113).

— pusillaNiLSS •. 45 (113).

— nflexa (M.U. H.), n.sp 47(115).

— seniiplana Sow 45(113).

— serrata Defr 45(113).

— vesicularis Lam 48(116).

Pecten cretosus Defr 20 (88).

— fenestratus n.sp 17(85).

— inflexus \.YiAG 15(83).

— inversii.s Nilss 26 (94).

— Jugleri V. Hag 26 (94).

— laevis Nilss 25 (93).

— lineatus Nilss 14(82).

— membranaceus Nilss 23(91).

— mon otiformis Hng 19 (87).

— Nilssoni GoLDF 23(91).

— nitidus Mant 20 (88).

— orbiculaiis Nilss 23(91).

— . pulchelliis Nilss 14 (82).

— quinquecostatus Sow 27 (95).

70

Side

Pecten rotundus v. Hag 25 (93).

— septemplicatus Nilss 21 (89).

— serratus Nilss 21 (89).

— spaihulatus Roem 25 (93).

— stiiato-costatus Goldf 27 (95).

— subaratus v. Hag 17 (85).

— subaratus Nilss 17 (85).

— tesselatus Hng 19 (87).

— frisulcus V. Hag 22 (90).

— undulatus Nilss 20(88).

— variabilis v. Hag 22 (90).

— vircjatus Nilss 16(84).

Pectunculus Honinghausi J. Mull 57 (125).

— sublenticularis n. sp .57 (125).

Pholadidea sp 66 (134).

Pinna deeussata Goldf 36 (104).

_ sp 36(104).

Pinnites ungulatus v. Schloth 50(118).

Placunopsis undulata J. Mull. sp 43(111).

Plagiostoma denticulatum Nilss 33(101).

— gianulatum Nilss 33 (101).

— Hoperi Mant 31 (99).

— semisulcatum Nilss 28 (96).

— spinosa Sow 37(105).

Plicatula sp 36 (104).

Podopsis truncata Lam 37 (105).

Spondylus danicus (M. U.H.), n.sp 40(108).

— Butempleanus Tt'O'RB 39(107).

— /MeMsis (M. U. H.), Ldgrn 39 (107)-

— latus Sow 38 (106).

— lineatus Goldf 38 (106V

— spinosus Sow. sp 37 (105).

— tnmcat ns Lau. sp 37(1051

— undulatus Reuss 43(111).

Teredo sp 66(134).

Venidla n.sp 64 (132).

Venus numismalis J. Mull 61(129).

Vola quinquecostafa Sow. sp 27 (95).

— striato-costata Goldf 27 (951.



Explication de la Carte.

Dans le présent mémoire, les dépots crétacés du Danemark ont été classifiés de la maniéie suivante:

Craniakalk (calcaire å Crania) Crania tuberculata Nilss.

Etage dcmien.
Saltholmskalk {calc. de Saltholm)
Blege kridt (craie å coccolithes]

B r y 0 z 0 k a 1 k OM L i m s 1 6 n [calc.å hryozoaires)
K 0 r a 1 k a 1 k (calc. å coralliaires)

1
Ananchytes sulcata Goldf.

1
Dromiopsis rugosa v. Schloth. sp.

Etage sénonien
supérieur.

Cerithiumkalk {calc. å cérithes)

1
Ananchytes ovata Leske.

1 Scaphites constrictus Sow.

Fiskeler (argile å poissons)

Skrivekridt {craie blanche]

Etage sénonien
inférieur.

Amager kalk [calc. d'Arnager)
G r 0 n s a n d {sable vert)

Inoceramus Lingua Goldf.
Scaphites inflatus Roem.

Etage sénonien inférieiir. — On n'a constaté la présence de sediments appartenants å eet etage

que dans l'ile de Bornholm. Ils y forment deux couches: lune, inférieure, de sal)le (ou de grés) vert,
glauconifére

; l'autre, supérieure, constituant un calraire impur, de couleur grisåtre et de texture assez serrée,

appelé calcaire d'Arnager.
Etage sénonien supérieur. — Presque partout dans les autres parties du Danemark, c'est la

craie blanche qui constitue les plus andens sediments connus. — De l'argile å poissons on n'a con-
staté la présence que dans les falaises de Stevns (Stevns Klint) ou elle repose sur la craie blanche. C'est

d'ailleurs une couche de peu d'importance
,

épaisse de quelques centimétres seulement. A cette argile å

poissons se trouve superposé un calcaire, légérement impur, crevassé , de couleur jaunåtre, le calcaire å

cérithes, qui peut atteindre une épaisseur de l"i environ. Probablement c'est encore ce calcaire qui avait

été trouvé par M. Forchhammer non loin de Eerslev. petit village de l'ile de Mors située dans le Limfiord.

Etage danien. — Dans les dépots qui constituent eet étage, on n'a trouvé ni bélemnites, ni am-
monites, ni inocérames. — Du calcaire k coralliaires ou calcaire de Faxe on n'a constaté la présence

que dans le voisinage immédiat de FaxeM, petite ville de l'ile de Seeland (Sjælland) — et pres de Annetorp
en Scanie (Suéde) — , tandis que le calcaire a bryozoaires ou »Limsten« est tres répandu dans l'ile de

Seeland ainsi qu'en Jutland (Jylland); on en a encore trouvé des traces dans l'ile de Fionie iFyen). — La
craie a coccolithes de i'étage danien ("Blegekridt") est surtout répandue en Jutland; elle offre de grandes

ressemblances avec la craie blanche tout en s'en distinguant par son grain plus gros. — Le calcaire de
Saltholm est un calcaire ti coccolithes; il est de beaucoup plus dur que la craie å coccolithes et présente

parfois une texture légérement cristalline; on le trouve surtout dans le nord de l'ile de Seeland et dans le Jut-

land oriental. — Le calcaire å Crania constitue l'assise la plus jeune de I'étage danien. 11 est de

consistance tres variable, formant tantot des calcaiies durs, tantot des marnes å texture plus låche qui sont,

le plus souvent, tres glauconieuses. De dépots appartenants å cette zone on n'a constaté la présence qu'aux

environs de Copenhague et de Kjoge.

On trouvera ci-dessous des renseignements sur la situation des localilés.

1} Ce nom qu'on écrivait autrefois Faxo ou Faxoe, s'écrit aujourd'Jmi Faxe ou Fakse.



Forklaring til Kortet.

X Lokalitet, med Ældre Senon (Étage sénonien inférieur).

+ — - YngreSenon {Etage sénonien supérieur).

o — - Danien {Étage danien).

© — -Yngre Sen on og Danien {Etages sénonien supérieur et danien)

De forskellige Lokaliteters Beliggenhed er følgende

:

Nr.

Aalborg 35

Åashøj 57

Aggersborg 20

Aggersborggaard 21

Albæk 37

Arnager 64

Assens 45

Bavnodde 64
Bjærge 14

Blegkilde 34

Blykobbeaa 62

Bredstrup Klint 49

Bromølle 8

Brøndum 42
Bulbjærg 16

„Cimbria" 44
Clausholm 46
„Dania" 44
Eerslev 2

Egby Bro 54
Faxe 60

P'jerritslev 19

Frederiksberg 52

Frederiksholms Teglværker. 53
Frejlev 32

Nr.

Frøslev 3

Frøslev Vang 3

Gasbjærg 12

Grenaa 49
Gudumholm 36

Herfølge 58

Hillerslev 7

Hjardemaal 11

Hjerm 24

Horsemyreodde 64

Hov 6

Hovsør Havn 10

Kagstrup 55

Kastrup Skov (løse Blokke) [56]

Kjøbenhavns Havn 51

Klim Bjærg 17

Klitgaard 29

Legind 1

Lendrup Strand 27

Løgstør 27

Lønnerup 9

Mulebyaa 62

Møens Klint 61

Mønsted 25

Rørholm 30

Nr.

Nørre Flødals Fabrikker . . 33
Nørre Uttrup 23
Randrup 40
Eanum 26

Restrup 31

Rær 13

Saltholm 50

Sangedynen 64
Sangstrup Klint 48
Skader 47
Skeelsminde 34
Skillingbro 38
Skjørping -. 39

Smidie 41
Stampen 63

Stevn Kalkværk 43
Stevns Klint 59
Svinkiøv 18

Tinbæk Mølle 38

Vester Knudegaard 22

Vigsø 15

Vodroffgaard 52

Voslev 28

Østerodde 5

Øxendal 4
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Tavle I.



Side.

Fig. 1-2. Avicula danica n. sp. 1. Veustreskal i ^/2. Skrivekridt; Bjærge. — 2. Indersiden af

en Højreskal samt en Del af den tilsvarende Venstreskals Inderside i Aftryk, ^h-

Skrivekridt; Bjærge 11 (79).

- 3. Avicula pectinoides Reuss. Venstreskal i ^h. Skrivekridt; Møens Klint 12 (80).

- 4-5. Avicula n. sp.? 4. Skallens Yderside i Vi. — 5. Samme Eksemplar; Parti af Hængslet

i Vi. Skrivekridt; Nørre Uttrup 13 (81).

- 6-7. Avicula faxensis n. sp. 6. Højreskal set forfra; Vi- — 7. Samme set fra Siden; '/i-

Danien; Faxe 13 (81).

- 8. Pecten pidchellus NiLss. Brudstykke af en Højreskal i Vi- Skrivekridt; Kastrup Skov. 14 (82).

- 9-10. Pecten in/lexus v. Hag. 9. Højreskal i ^h. Skrivekridt; Møens Klint. — 10. Venstre-

skal som Stenkærne i '/2. Skrivekridt; Stevns Klint 15 (83).

- 11-12. Pecten cretosus Defr. 11. Inderside af en Venstreskal i Vi- Skrivekridt: Møens
Klint. - 121). Skulptur i V2. Skrivekridt 20 (88).

- 13. Pecten cretosus Uefr., var. miic?a (Sow.), Schroder. Brudstykke med DiagoiialstriLniug

;

V2. Arnagerkalk; Amager 20 (88).

- 14-16. Pecten fenestratus n. sp. 14. Aftryk af en Venstreskal; Vi. Skrivekridt. — 15. Øren

af en Højreskal; Vi- Skrivekridt. — 16. Parti af en Venstreskal i Vi- Skrivekridt;

Stevns Klint 17 (85).

- 17. Pecten variahilis v. Hag. Parti af Skallen i '/z. Skrivekridt; Kastrup Skov 22 (90).

- 18. Pecten cretosus Defr. Indersiden af en Højreskal i Vi- Skrivekridt; Nørre Uttrup . 20 (88).

- 19-20. Pecten trisulcus v. Hag. 19. Parti af Skallen i '/j. Skrivekridt; Stevns Klint. —
20. Inderside i V2. Skrivekridt; Møens Klint 22 (90).

- 21. Pecten cretosus Defr., var. nitida (Sow.), Schroder. Højreskal i Vi- Arnagerkalk;

Amager 20 (88).

Originalen til Fig. 4—5 tilhører »Danmarks geologiske Undersøgelse'

;

alle de øvrige tilhøre Universitetets Mineralogiske Museum.

1) Denne Figur er S. 20 (88) fejlagtig- tildelt den i de bornhovmske Kridtaflejringer forekommende Varietet af .\rten.



Th. Btoch del. et phot. Pacht Sl Crono phototyp.
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Tavle II.



Side.

Fig. 1-2. Pecten septemplicatus Nilss. 1. Indersiden af en Højieskal i Vj. — 2. Samme som

Stenkærne i Vi. Grønsand; Bavnodde 21 (89).

- 3-5. Pecten Nilssoni Goldf. 3. Højreskal i '/j. Skrivekridt; Møens Klint. — 4. Højre-

skal som Stenkærne i Vi- Cerithiumkalk ; Stevns Klint. — 5. Venstreskal i Vi.

Skrivekridt; Stevns Klint 23 (91).

- 6-7. Pecten spatJiulatus Rom. 6. Venstreskal i Vz. Skrivekridt; Kastrup Skov. —
7. Højreskal i V2. Skrivekridt; Aalborg 25 (93).

- 8-9. Vola striato-costata Goldf. sp. 8. Venstreskal fra Indersiden i '/i. Skrivekridt;

Aalborgegnen. — 9. Højreskal i V/j. Skrivekridt; Møen 27 (95).

10. Lima semisulcata Nilss. sp. Sideparti af Skallen i Skrivekridt; Stevns Klint. 28 (96).

- 11. Lima decussata Munst. Sideparti af Skallen i Skrivekridt; Møens Klint 28 (96).

- 12. Lima Forehhammeri v. Hag. Stenkærne i ^/i. Skrivekridt; Møens Klint 29 (97).

- 13. Lima bisulcata n. sp. Craniakalk; Vodroffgaard 29 (97).

- 14. Lima Dunkeri v. Hag. Parti af Skallen i V2. Skrivekridt; Møens Klint 32 (100).

- 15. Lima Holzapfeli EsG. Koralkalk; Faxe 32(100).

- 16-17. PUratula sp. 16. Højreskal i Vi- — 17. Venstreskal i Vi- Begge Craniakalk;

Vodroffgaard 36 (104).

- 18. Lima Hoperi Mant. sp. '/s. Arnagerkalk; Amager 31 (99).

- 19. Lima Geinitzi v. Hag. '/s- Skrivekridt; Aalborg 30 (98).

- 20-21. Spondylus sfinosus Sow. sp. 20. Højreskal i Vi. — 21. Den tilsvarende Venstreskal

i '/i. Grønsand; Bavnodde 37 (105).

- 22. Spondylus Dutempleanus d'Orb. Overskal i '/s. Skrivekridt; Nørholm 39 (1071

- 23-24. Spondylus danicus (M. U. H.), n. sp. 23. Underskal i Vi- — 24. Den tilsvarende

Overskal i Vi- Saltholmskalk; Bredstrup Klint 40 (108).

- 25. Spondylus Dutempleanus d'Orb. Samme Overskal som i Fig. 22; '/s 39 (107).

- 26. Plamnopsis undulata MtiLL. Inderside af en Underskal i '/j. Skrivekridt; Møens
Klint 43 (111).

Alle Originalerne tilhøre Universitetets Mineralogiske Musetim.
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Th. Bloch del. et phoi.

Paoht & Crone phototyp.





Tavle III.



Side.

Fig. 1-3. Spondylus faxensis (M.U. H.), Ldgrn. 1. Overskal i Vi- — 2. Underskal i »/i-
—

3. Samme Overskal som Fig. 1: Vi. Begge Koralkalk; Faxe 39 (107).

- 4. Ostrea incurva Nilss. 2 Uiiderskaller i Vi. Arnagerkalk; Amager 44 (112).

- 5. Ostrea semiplana Sow. En Undeiskal i '/i. Gronsand; Horsemyreodde 45 (113).

- (5. Modiola Cottae Rom. sp. Vi- Koralkalk; Faxe 50 (118).

- 7-8. Ostrea semiplana Sow. Underskal i Vi. Gronsand; Bavn odde 45 (113).

- >). Arca tenuidentata Hng. Stenkærne i Vi- Koralkalk; Faxe 54 (122).

- 10. Arca Forchhammeri LvGR-^i. Parti af Skallen i Vi, efter et Voksaftryk. Koralkalk; Faxe. 53(121).

- II. MacrodoH macrodon Ldgrn. sp. Stenkærne i Vi. Koralkalk; Faxe 53 (121).

- 12-14. Ostrea reflexa (M. U. H.), n. sp. 12. Overskal i Vi. — 13. Hængselparti af eu Under-

skal i Vi. — 14. Underskal i Vi. Alle Koralkalk; Faxe 47 (115).

Alle Originalerne tilhore Universitetets MineralogisTce Museum.
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Tavle IV.



Side.

Fig. 1. Ostrea Mereeyi Coq. Overskal i '/i. Skrivekridt; Stevns Klint 46 (114).

- 2-3. LitJiodomus riigosus d'Orb. Stenkærne i Vi- Koralkalk; Faxe 52 (120).

- 4-.5. Arca sp. Stenkærne i '/i. Cerithiumkalk; Stevns Klint 55 (123).

- fi. Isoarca obliquedentata (M. U. H.), Ldgrn. Stenkærne i '/i- Danien; Faxe 57 (125).

- 7-9. Pechmculus sublenticularis n. sp. 1. Stenkærne i ^/i. — 8—9. Skallens Yderside

efter et Voksaftryk, i Vi. Bryozokalk; Faxe 57 (125).

- 10-11. Gyroplewa Miinsteri v. Hag. sp. 10. Stenkærne i Vi- — H- Parti af den tilsva-

rende Skal i Vi. Skrivekridt; Møen 58 (126).

- 12-15. Chama pulchra (M. U. H.), n. sp. 12. Stenkærne i Vi- — 13— 14. Stenkærne i Vi. —
15. Parti af Skallen i Vi (efter et Voksaftryk). Alle Koralkalk; Faxe 59 (127).

- 16-20. Crassatella faxensis n. sp. 16—17. Stenkærne i Vi- — 18. Hængsel af en Højreskal

i Vi (efter et Voksaftryk). — 19. Hængsel af en Venstreskal i Vi (efter et Voks-

aftryk). Alle Bryozokalk; Faxe. — 20. Parti af Skallen i Vi (efter et Voksaftryk).

Koralkalk; Faxe 60 (128).

- 21. Lucina subnummismalis d'Orb. 'Ii. Efter et Voksaftryk. Cerithiumkalk; Stevns Klint. 61 (129).

- 22. Isocardia faxensis (M. U. H.), Ldgrn. Vi- Efter et Voksaftryk. Koralkalk; Faxe.... 63 (131).

- 23. Neaera sp. Stenkærne i '/i. Cerithiumkalk; Stevns Klint 65 (133).

- 24. Neaera caudata J^iLss. sp. Stenkærne med et Brudstykke af Skallen. Vi- Skrivekiidt;

Frejlev 65 (133).

- 25-26. Cardium Vogeli Hng. 25. Skallens Yderside i Vi (efter et Voksaftryk). — 26. Sten-

kærne i Vi- Begge Koralkalk; Faxe 62 (130).

- 27-29. Pholadidea sp.? 27— 28. Stenkærne i ^/i. — 29. Ydersiden af en af de tilhorende

Skaller i Vi (efter et Voksaftryk). Cerithiumkalk; Stevns Klint 66 (134).

Alle Originalerne tilhøre Umversitetets Mitieralogiske Museum.
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Th. Bloch del et phol.
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(Forts, fra Omslagets S. 2.)
Kr. øre
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I. Indledning.

JJe talrige Bestræbelser, der ere anvendte og stadig anvendes paa at opklare For-

holdet mellem de optisk aktive Stoffers kemiske Konstitution og Aktivitetens Størrelse,

have som bekendt kun meget smaa og spredte Resultater at opvise. Dette beror vistnok

paa, at det experimentelle Arbejde som Regel anlægges paa et altfor snævert Grundlag.

Den langt overvejende Del af de foreliggende Drejningsbestemmelser referere sig nemlig

kun til én Farve, det gule Natriumlys. Nu er, som bekendt, det synhge Spektrum kun

en tilfældig afgrænset Del af det hele Spektrum, og Natriumlinien er atter et rent vH-

kaarlig valgt Punkt indenfor det synlige Spektrum. Det er herefter højst sandsynligt, at

man ved kun at maale Stoffernes Drejningsevne for Natriumlys faar Værdier, som over-

hovedet ikke svare til hinanden, og følgelig ikke kunne benyttes som Grundlag for Sam-

menligning. At dette virkelig er Tilfældet, fremgaar allerede af den Kendsgerning, at der

mellem de forholdsvis faa Stoffer, hvis Dispersionsforhold ere undersøgte, ikke flndes to,

hvis Dispersionskoefficienter ere ens. Endnu mere indlysende bliver det, naar man be-

tænker, at der overhovedet findes Stoffer med anomal Dispersion. 1 hvert Fald i disse

sidste Tilfælde er det aldeles umuhgt at udtage Drejningsstørrelsen for en bestemt, enkelt

Farve og benytte den som Grundlag for Sammenligning.

Men ikke en Gang, naar man medtager Drejningsstørrelserne for hele det synlige

Spektrum, kan en Sammenligning uden videre finde Sted. Man savner nemlig enhver som

helst Formodning om , hvilke Punkter af Dispersionskurverne , der i de enkelte Tilfælde

svare til hinanden. Dette beror vistnok væsentlig paa, at de hidtil foreliggende Disper-

sionsundersøgelser kun i meget ringe Grad tage Hensyn til Temperaturen. At denne har

en stor og lovbestemt Indflydelse paa Drejningen, er sikkert, og det fremgaar da ogsaa

tydelig nok af de foreliggende Arbejder, selv om Loven endnu ikke er funden. Som be-

kendt, er det ad theoretisk Vej godtgjort, at man, for at kunne sammenligne de forskellige

Stoffers fysiske Egenskaber, maa opsøge korresponderende Nulpunkter (Temperatur, Tryk osv.).

De Forsøg, der paa andre Oraraader, som Brydningsforhold, Kogepunkt, Vægtfylde o. lign.,
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ere gjorte paa at finde Sammenhængen mellem Konstitutionen og de fysiske Konstanter,

liave da ogsaa tydelig nok vist, at man ikke exakt kan benytte en bestemt, fælles Tempe-

ratur (eller Tryk) som Grundlag.

For at vinde et brugbart Grundlag til Bedømmelse af Drejningsstørrelsens Afhængig-

hed af Konstitutionen, vil det altsaa være nødvendigt først og fremmest at bestemme

Drejningens Afhængighed af Bølgebredde og Temperatur, saavidt muligt i Form af en

matematisk formuleret Lov. Paa Grundlag af denne vil man da kunne bestemme de virke-

lig korresponderende Punkter, og saaledes tilvejebringe et exakt Sammenligningsgrundlag.

Nærværende Afhandling indeholder de Resultater, som en Undersøgelse af disse

Forhold har givet.

Ved Valget af Materiale var del mig paafaldende, at de anomalt dispergerende

Stoffer efter de foreliggende Undersøgelser at dømme synes at paavirkes særlig stærkt af

Temperaturændringer. Da det af praktiske Grunde var ønskeligt at arbejde med saa store

Variationer som mulig, og da den anomale Dispersion desuden forekommer mig at have

særlig Interesse, har jeg til Undersøgelse fortrinsvis valgt Stoffer, som besidde denne

Egenskab. Jeg var her saa heldig strax at støde paa de normale , vinsure Ætherarter,

hvis Dispersionsforhold ikke tidligere ere undersøgte. De afgive de første bekendte Ex-

empler paa Stoffer, som i ren Tilstand have anomal Dispersion, og ere saaledes af særlig

Interesse. Dernæst har jeg undersøgt to Stoffer, Vinsyre og Æblesyre, som først i Op-

løsning have anomal Dispersion. For ogsaa at lære Opløsningsmidlets særlige Indvirkning

at kende, har jeg tillige undersøgt Vinsyren i alkoholisk Opløsning. Endelig har jeg til

Sammenligning undersøgt et Stof med normal Dispersion, nemlig vinsurt Kali -Natron i

vandig Opløsning.

For alle de undersøgte Stoffers Vedkommende har jeg bestemt Drejningen for 5

Farver, og fra 3 til 7 forskellige Temperaturer.
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IT. Instrument og Metliode.

Til de polarimetriske Bestemmelser er anvendt et Instrument med Lippich's Po-

larisator og tredelt Synsfelt Instrumentet, der er konstrueret af Landolt, findes afbildet

og beskreven i dennes «Optische Drehungsvermogen", 2te Aufl., Pag. 322.

Apparatet er forsynet med en Gradskive, inddelt i Fjerdedels Grader, og med

Nonius, der tillader Aflæsning af 0°,oi.

Opvarmning.

Til Opvarmningsforsøgene er anvendt en asbestbeklædt Kasse, hvori er anbragt et

indvendig forgyldt Messingrør, bestemt til Optagelse af Forsøgsvædsken^). Denne Kasse

blev anbragt paa et særligt Stativ imellem Polarisator og Analysator, og opvarmet ved en

almindelig Gaslampe. Som Opvarmningsvædske (i Kassen) benyttede jeg en Blanding af

lige Rumfang Glycerin og Vand.

Med Kathetometer maalte jeg Messingrørets Længde ved 20° til 100""°,05. Ved

Benyttelse af Udvidelseskoefflcienten for Messing har jeg deraf beregnet Længderne for de

øvrige undersøgte Temperaturer, hvilke Værdier overalt ere benyttede til Beregning af den

specifike Drejning.

Med Hensyn til den Methode, jeg har anvendt ved Opvarmningsforsøgene, maa jeg

bemærke følgende. Det undersøgte Materiale bestaar, som nævnt, dels af 3 vinsure Æther-

arter, dels af nogle vandige og én alkoholisk Opløsning. De vinsure Ætherarter ere som

bekendt meget ubestandige Forbindelser, der lige saa lidt som Opløsningerne kunne taale

længere Tids Opvarmning , selv om Polarisationsrøret er omtrent lukket. Det viste sig

endvidere at være nødvendigt at fuldende Undersøgelsen af den enkelte Vædske paa én

Dag, uden Afbrydelse. Ved særlige Forsøg viste det sig nemlig, at Værdierne ikke kunde

umiddelbart sammenlignes, naar Undersøgelsen blev delt paa flere Dage, selv om den ind-

traadte Forandring var saa ringe, at den ikke kunde paavises ad analytisk Vej.

Paa Grund af disse Vanskeligheder maatte jeg opgive, som først paatænkt, at

bringe Opvarmningskassen paa den bestemte Temperatur, ved hvilken Drejningen skulde

undersøges, og saa holde den paa denne Temperatur, medens Bestemmelsen foretoges.

Den hertil nødvendige Indstilling af Flammen vilde kræve meget mere Tid, end der efter

'] Instrumentet, der er anskaffet med Understøttelse af Carlsbergfondet, overgaar efter endt Benyttelse

til Instrumentsamlingen paa den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium.

Kassen findes afbildet i Landolts »Optische Drehungsvermogen«, 2te Aufl., FIg. 46, Pag. 322.
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ovenstaaende kunde tilstaas Maalingen ved en enkelt Temperatur. Jeg har derfor set mig

nødsaget til at benytte en anden Methode.

Det var min Agt at undersøge Drejningen for Temperaturerne 20°, 30°, 40°, ....

Jeg begynder da med at undersøge Drejningen ved den Temperatur, som tilfældig findes i

Arbejdsrummet, og som sjældent fjærner sig altfor langt fra 20°. Derpaa hæver jeg ved

Hjælp af Bræ,nderen Temperaturen i Kassen til henimod 30°. Efter et Øjebliks Forløb

kan det antages, at ogsaa Vædsken i Polarisationsrøret har antaget den Temperatur, som

Thermometret i den ydre Kasse viser. Ved en meget lille Flamme holder jeg nu Tempe-

raturen saa vidt muligt konstant, medens Aflæsningen foretages. Ved nogen Øvelse opnaas

dette uden Vanskelighed. Thermometret aflæses før og efter Bestemmelsen for hver enkelt

Farve. Temperaturvariationen i dette Tidsrum (6 Aflæsninger) holder sig i Reglen meget

lavt, fra Nul til et Par Tiendedele Grader, men er i enkelte, extreme Tilfælde gaaet op

mod én Grad. I disse Tilfælde har jeg dog altid i selve Aflæsningerne kunnet genfinde

Virkningen af denne Temperaturændring, hvilket viser, at Vædsken i Polarisationsrøret

meget hurtig antager den ydre Vædskes Temperatur. Efter at Bestemmelserne for de 5

Farver ere gjorte ved ca. 30°, hæver jeg Temperaturen til henimod 40°, holder den igen

omtrent konstant, og saaledes videre.

Denne Methode har det Fortrin, at dens Udførelse kun kræver ringe Tid, hvorved

der frembydes den størst mulige Sandsynlighed for, at den undersøgte Vædske ikke under-

gaar nogen væsentlig Forandring, medens Undersøgelsen staar paa. For yderligere at

sikre mig i denne Retning har jeg i alle Tilfælde udført Bestemmelserne dels for opad-

gaaende, dels for nedadgaaende Temperaturer. Jeg er f. Ex. begyndt med ca. 20°. er der-

næst gaaet til ca. 40° og derfra til ca. 60°. Derpaa har jeg ladet Kassen afkøle sig
,

og

har derved faaet Bestemmelserne for ca. 50° og endelig for ca. 30°. 1 alle Tilfælde have

disse to sidste Bestemmelser passet godt ind mellem de tre første, saa at der umulig kan

være foregaaet nogen væsentlig Forandring med den undersøgte Vædske under Opvarmningen.

Men Hurtigheden i Methodens Udførelse rummer tillige en Fare, idet der paa For-

haand kan tvivles om, hvorvidt Vædsken i Polarisationsrøret virkelig har den Temperatur,

som angives af Thermometret i den ydre Beholder. Ganske vist tyder alt, hvad der er

iagttaget under Forsøgene, paa, at denne Udligning gaar meget hurtig for sig. Men for

yderligere at sikre mig har jeg foretaget Bestemmelserne for de 5 Farver i forskellig Orden

for hver ny Temperatur. Jeg er f. Ex. gaaet frem paa følgende Maade , i Rækkefølge fra

venstre til højre

:

20°. Rødt, lyseblaat, mørkeblaat, grønt, gult.

30°. Gull, grønt, lyseblaat, mørkeblaat, rødt.

40°. Rødt, lyseblaat, mørkeblaat, grønt, gult,

o. s. V.
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Herved kommer Rødt og Gult afvexlende i Begyndelsen og Slutningen af hver

enkelt Bestemmelsesrække, medens Grønt, Lyseblaat og Mørkeblaat beholde de sikre Midter-

pladser. Ved denne Ordning er den Mulighed udelukket, at mangelfuld Temperaturudjæv-

ning skulde behæfte alle Bestemmelserne for en enkelt Farve med en konstant Fejl.

Vægtfyldebestemmelse.

Vægtfylderne ere bestemte ved Temperaturerne 20°, 30°, 40°, . . . ,
i Forhold til

Vand af 4°. Hertil har jeg anvendt et lille Pyknometer, som egentlig er bestemt til Af-

vejningsapparat ved kryoskopiske Maalinger^). Del frembyder den Fordel, at Rummet

foran Indsnevringen kan opt£ige den Vædskemængde , som ved Pyknometrets Opvarmning

drives ud af Pyknometerbeholderen. Vædsken fjærnes dels direkte , med smaa Filtrer-

papirsruller, dels ved Sugning med Filtrerpapir paa den afslebne Ende af Haarrøret. Ind-

stillingerne for de forskellige Temperaturer kunne derfor foretages i uafbrudt Rækkefølge,

kun afbrudt af de for Vejningen nødvendige Afkølinger. Da Pyknometerbeholderen er

meget tyndvægget, og paa Grund af sin Form kan bringes fuldstændig ned i Thermostat-

vædsken, sker Temperaturudjævningen meget hurtigt, hvad man let iagttager paa Vædskens

Stand i Indsnævringen. Temperaturindstillingen er derfor meget let og hurtig. Fejlen

ved den enkelte Bestemmelse er med den her anvendte Methode højst I Enhed i 3die Decimal.

Ved alle Vejninger, saavel ved Vægtfyldebestemmelserne som ved Fremstilling af

Opløsningerne, er der taget Hensyn til Luftens Opdrift.

Af disse Pyknometre har jeg anvendt to Exemplarer, som ved 20° rummede føl-

gende Mængder Vand:

Pyknometer I: 6,7986«''

— II : 6,9378^'

Straalefiltre.

Til Undersøgelse af Rotationsdispersionen har jeg anvendt Landolts Methode med

Straalefiltre ^). Jeg har dog anset det for rigtigst at ændre lidt ved enkelte af Landolts

Filtre, da de ikke tilfredsstillede mig fuldt ud. Til Bestemmelse af de nye Filtre saavel

som til Kontrol af de efter Landolts Forskrift fremstillede, har jeg anvendt en Kvartsplade,

som for spektralrenset, gult Natriumlys ved 20° drejer 21°, 73, altsaa er nøjagtig i""" tyk.

Det har herved vist sig, at det er umuligt at fremstille Lysflltre efter Landolts Forskrifter

med nøjagtig samme optiske Tyngdepunkter som de af ham angivne. Det samme viste

sig overfor de af mig ændrede Lysfiltre. Selv om jeg anvender den størst mulige Omhu,

Apparatet findes afbildet i Ostwalds: Hand- u. Hilfsbuch z. Ausfuhr. pliysiko-chem. Mess., Pag. 222,

Fig. 134.

^) Berichte d. deutsch. chem. Ges. 27. 2872 (1894).

U. K. D. Vidensk. Selsk. Skr , 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI. 3. 20
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er det mig ikke muligt, to Gange at fremstille det samme Lysfilter med nøjagtig samme

optiske Tyngdepunkt. Jeg maa derfor paa det bestemteste fraraade Anvendelsen af de

efter Landolts eller mine Forskrifter fremstillede LysQltre uden behørig Kontrol ved Hjælp

af en Kvartsplade. Denne Kontrol er uomgængelig nødvendig, hver Gang et nyt Filter

eller en ny Portion Filtervædske fremstilles, og jeg har endvidere fundet det formaalstjenligt,

af og til at kontrollere ogsaa de Filtre, der ere i stadigt Brug, da man ellers risikerer, at

de jævnt og umærkeligt undergaa Forandringer, som kunne faa en betydelig Indflydelse

paa Drejningsbestemmelserne.

Ved Forsøgene til Forbedring af Landolts Filtre fandt jeg det meget formaalstjen-

ligt at anvende Tjærefarvestoffer i udstrakt Maalestok, idet det ved gradvis Ændring af

Koncentrationen, der altid er yderst ringe, er muligt at udstrække Absorptionen over en

større eller mindre Del af Spektret. Derved har man det altid i sin Magt, ved Valget af

passende Farvestoffer, at afgrænse det ikke absorberede Lys efter Ønske, idet man natur-

ligvis samtidig maa paase, at Absorptionen ikke bliver for stærk.

Som Lyskilde benytter jeg, undtagen til gult Lys (se nedenfor) en auersk Gas-

lampe. Til Fremstilling af de 4 Filtre: Rødt, grønt, lyseblaat og mørkeblaat er jeg efter

mange Forsøg bleven staaende ved følgende Vædsker:

1) Viktoriagult, 0,25?' i lOO'''^"',

2) Krystalviolet bBO, 0,005?' i 100"",

3)
' —

,
0,00266' i 100'='=°',

4) Kobberklorid, 60?' i lOO''^'" Opløsning,

5) —
,

25?' i
100'='='° Opløsning,

6) Kobbersulfat, 15?' i
100'='='° Opløsning.

Vædskerne anbringes i Cuvetter af sammenbrændte Glasplader. Det gennemstraalede

Lags Tykkelse er enten 2'='" eller 1,5<=".

Jeg skal derefter nærmere beskrive de enkelte Filtre.

Rødt. Hertil anvendes:

Viktoriagult, Opl. 1. 2"" Cuvette

Krystalviolet h BO, Opl. 3. 1,6'='° —

Disse to Absorptionsvædsker give tilsammen et meget rent. rodt Baand, som

strækker sig omtrent fra 690 til 639 ^ufx. Lysstyrken er betydelig.

Af de Kontrolbestemmelser med Kvartspladen, jeg fra lid til anden har udfort,

skal jeg anføre følgende:
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I7°,34 17°,27 17°,24

33 23 26

30 26 26

33 27 26

34 25 26

30 28 28

17°,32 I7°,26 17°,26

Det optiske Tyngdepunkt ligger herefter ved 656 til 657 ///i, altsaa meget nær ved Spek-

trallinien C.

Gull. Trods meget Arbejde lykkedes det mig ikke at konstruere et brugbart,

gult Lysfllter. Det af Landolt angivne er langt fra monokromatisk og desuden altfor lys-

svagt, og de samme Fejl hæftede ved alle de Kombinationer, jeg prøvede. Jeg gik derfor

over til Brugen af Natriumlys, som jeg filtrerer gennem et i,^""' tykt Lag af en 6 pCt.

Kaliumdikromatopløsning. Dette Lys er meget nær monokromatisk.

Efter Landolt 1) har Natriumlys, der er behandlet paa denne Maade, et optisk

Tyngdepunkt paa 588,94 /i//. Jeg fandt:

2r,7o 21°,7]

70 71

71 72

70 71

70 71

69 70

2I°,70 2t°,7l

hvilket svarer til et optisk Tyngdepunkt paa 589,0 /i//.

Grønt. Da det viste sig, at de Cuvetter, jeg hidtil har anvendt, ikke kunde taale

den mættede Opløsning af Kobberklorid, som Landolt benytter til det grønne Filter, for-

søgte jeg at kombinere et andet, hvor Benyttelsen af denne Opløsning kunde undgaas.

Efter mange Forsøg fandt jeg følgende Kombination:

Viktoriagult, Opl. 1 .

2<='»

Doppelgriin, SF, 0,02^' i 150"" 1,6<='°

Kobberklorid, 20^^ i lOO™" 2"'"

Dette Filter gav et smukt, grønt Baand , som næsten var monokromatisk. Det

strakte sig fra 535 til 512////. Af Bestemmelserne kan anføres:

M Optisclie Drehungsvermogen. 2te Aufl., Pag. 364

20'
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27°, 20 27°, 67

25 65

20 67

18 63

25 69

22 66

24 27°,66

20

21

21

24

23

27°,22

Hertil svare optiske Tyngdepunkter paa 530,0 og 525,5 ^/y..

Ved Brugen viste det sig imidlertid , at dette Filter var meget uhensigtsmæssigt,

idet det ved Henstand ændrede sin Absorptionsevne i følelig Grad. Jeg skal saaledes an-

føre to Bestemmelser, tagne med en Maaneds Mellemrum:

26°,92 26°,65

90 66

92 67

91 65

93 66

92 67

26°,92 26°,66

Disse to Værdier afvige ikke saa lidt indbyrdes og fra de ovenfor anførte Bestem-

melser. Selv om Differensen mellem de to sidste Bestemmelser kun svarer til 2,««, en

Størrelse, som kun i de færreste Tilfælde vil faa nogen Betydning, saa medfører dette For-

hold dog en vis Usikkerhed i Arbejdet. Jeg ophørte derfor med Brugen af dette Filter,

og det er ikke anvendt ved nogen af de i denne Afhandling anførte Bestemmelser.

Der var nu, efter mine tidligere Erfaringer, ikke andet at gøre, end at benytte den

mættede Opløsning af Kobberklorid, som Landolt angiver. Jeg har da hjulpen mig ved

strax efter Benyttelsen at tømme og udskylle Cuvetten, hvorved den er bleven skaanet for

længere Paavirkning af Kobberkloridet. I Stedet for det af Landolt angivne Kaliurakromat

benytter jeg Viktoriagiilt, og Filtret bliver altsaa:

Viktoriagult, Opl. 1. 2'='"

Kobberklorid, Opl. 4.
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Dette Filter giver et smukt, grønt Baand, som er meget nær monokromatisk. Det

strækker sig fra 549 til 512 Af Bestemmelserne skal jeg anføre følgende:

26°, 77 26°,82 26°,70

78 81 74

77 81 75

80 80 72

74 81 75

75 80 70

26°,77 26°,81 26°,73

Det optiske Tyngdepunkt varierer herefter mellem 533,2 og 533,8 up..

Lyseblaat. Det af Landolt angivne Filter er langt fra monokromatisk, og fore-

kommer mig i det hele utilfredsstillende. Jeg har derfor søgt at fremstille et bedre Filter.

I Begyndelsen anvendte jeg her, ligesom ved det grønne Filter, en Kombination, der inde-

holdt Doppelgriin SF. Dette skete nærmest af praktiske Grunde, for delvis at kunne be-

nytte de samme Vædsker, som anvendtes til det grønne Filter. Sammensætningen var:

Krystalviolet hBO, Opl.3 1,5'=°'

Doppelgrun SF, 0,02^'" i
150'^'='" 1,5'=°'

Kobberklorid, 20^"^ i
100'=<='° 2'="

Dette Filter var noget lyssvagt, men gav et nogenlunde rent Baand, som strakte

sig fra 494 til 458////.

Af Bestemmelserne skal jeg anføre følgende:

35°,16 35°,59 35°,59

08 57 66

15 57 57

10 54 62

10 58 60

14 68 60

35°, 12 35°,57 35°,61

Den Inkonstans, som bevirkes af Doppelgrun SF, spiller ikke saa stor en Rolle

her som i det grønne Filter; men det optiske Tyngdepunkt forandrer sig dog stadig ved

Henstand. I de anførte Bestemmelser hgger det imellem 468 og 471;///.

Ogsaa her er jeg gaaet bort fra Brugen af Doppelgrun SF, og ingen af de i denne

Afhandling omhandlede Undersøgelser ere foretagne med dette Filter. Naar jeg alligevel

paa dette Sted har meddelt enkelte af mine Erfaringer med Hensyn til Lysflltrene, da er

det navnlig i den Hensigt at advare mod Brugen af Filtre, der indeholde ubestandige Tjære-
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farvestoffer, som f. Ex. Doppelyriin »Si''. Man risikerer ved Benyttelsen af saadanne Stoffer

at faa en hel Undersøgelsesrække ødelagt, fordi man aldeles ikke ved, hvor det optiske

Tyngdepunkt har været beliggende paa hvert enkelt Tidspunkt. Selv om man ved hyppige

Bestemmelser af Tyngdepunktet kender dettes Plads paa ethvert Stadium af Undersøgelsen,

saa vil dog den Omstændighed, at ikke alle Bestemmelserne gælde for samme Bølgebredder,

altid være i høj Grad generende for, ja oftest aldeles forhindre Beregningen af Resultaterne.

Efter flere Forsøg er jeg bleven staaende ved følgende Kombination

:

Krystalviolet bBO, Opl. 3 2''"

Kobberklorid, Opl. 5 2'=""

Dette Filter er knapt saa monokromatisk som det tidligere anvendte, men bedre

end Landolts. Baandet strækker sig fra 490 til 446 /i/i.

Af Bestemmelserne skal jeg anføre følgende:

36^02 36°,03

6 2

5 1

6 6

4 O

6 7

36°,05 36°,03

Det optiske Tyngdepunkt ligger herefter ved 465,6///«.

Mørkeblaat. Jeg har her anvendt Landolts Kombination:

Krystalviolet hBO, Opl. 2 2"^"

Kobbersulfat, Opl. 6 2«=™

Baandet strækker sig efter Landolts Opgivelse fra 478 til 4I0/i,«. Jeg har fundet

474— 421 fjifi. Trods gentagne Forsøg er det endnu ikke lykkedes mig at fremstille et

Filter med nøjagtig del optiske Tyngdepunkt, som Landolt angiver. Efter Landolt skal

Drejningsvinkelen for en I"""" Kvartsplade være 39°, 05, hvorimod jeg ved forskellige Lejlig-

heder har funden:

39°,97 40°,ll 39^66 39°,64

40°,13 00 73 72

39°,90 10 74 66

40°,oc 39°,99 80 75

7 99 69 67

3 40°,oo 70 77

1 4O°,03 76 39°,70
1 77

2 65

7 71

39^94 39°,73
98

40°,0l
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Det optiske Tyngdepunkt varierer herefter mellem 443,6 og 444,5 p.n , medens

Landolt angiver 448,2 fifi.

Som alt nævnt, har jeg med passende Mellemrum stadig kontrolleret mine Lys-

filtre , saa at jeg paa ethvert Punkt af Arbejdet har været klar over de optiske Tyngde-

punkters Beliggenhed. Disse Tyngdepunkter ville findes opgivne ved de paagældende

Drejningsværdier eller Ligninger.

Undersøgelsens Gang.

Ved Drejningsbestemmelserne har jeg af praktiske Grunde arbejdet med fast

Halvskygge. Denne maatte af Hensyn til de to blaa Filtres relative Lyssvaghed sættes til 8°.

Ved Begyndelsen af hver Undersøgelsesrække har jeg da først bestemt det faste

Nulpunkt, som ved den anvendte Arbejdsmethode beholder sin Værdi uforandret, medens

Undersøgelsen staar paa. Derefter har jeg, paa den tidligere omtalte Maade, bestemt

Drejningsvinklen for hver enkelt Farve og Temperatur. Hver enkelt Drejningsvinkel, som

findes anført i nærværende Afhandling, er Middeltallet af 6 Indstillinger. Disse foretages

altid skiftevis fra den ene og fra den anden Side. Da fnddelingsfejlene paa Instrumentets

Kredsskive ere ganske overordentlig smaa, har jeg undladt den meget tidsspildende Aflæs-

ning af begge Nonier.

Efter Undersøgelsens Afslutning er Nulpunktet alter bleven kontrolleret. Det har

altid haft nøjagtig samme Værdi som ved den første Bestemmelse.

Middelfejlene.

De enkelte Aflæsninger afvige i Reglen kun nogle faa Hundrededele Grader indbyrdes.

Beregnet af de i denne Afhandling opførte 600 Drejningsvinkler (Middeltal af 3000

Aflæsninger) ere de gennemsnitlige Middelfejl paa en Drejningsvinkel (Middeltal af 6 Af-

læsninger) :

Rødt Gult Grønt Lyseblaat Mørkeblaat

0°,0063 0°,0057 0°,0071 0°,0130 0°,0138

I Overensstemmelse med, hvad man ogsaa rent umiddelbart, ved spektroskopisk

Undersøgelse, maatte vente, fremgaar det heraf, at det gule Lys er det bedste, og at Fil-

trenes Godhed derefter aftager i Ordenen: Rødt, Grønt, Lyseblaat, Mørkeblaat.

Størrelsen af disse Middelfejl er jo fuldt ud tilfredsstillende; de ere som oftest

ganske forsvindende smaa i Forhold til Drejningsvinklens Størrelse. Men i den iagttagne

Drejningsstørrelse indgaar andre Fejl, hvis Betydning er langt større. Fejlen ved Vægt-

fyldebestemmelserne er ikke særlig bestemt; men alle Vægtfyldekurverne vise uden Und-
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tagelse, at den er ganske betydningsløs. Naar derfor de senere i Afhandlingen opstillede

Fejltabeller, som indeholde Differenserne mellem de iagttagne og de beregnede Værdier,

opvise langt større Tal end de ovenfor anførte , saa skyldes det væsentlig Temperatur-

fejlen, den Omstændighed, at den aflæste Temperatur ikke svarer til den undersøgte

Vædskes virkelige Temperatur. Jeg har tidligere udførlig beskrevet de Forholdsregler, som

ere anvendte for at gøre denne Fejlkilde saa uskadelig som mulig.

Til Bedømmelse af Aflæsningens Nøjagtighed ved de forskellige Temperaturer,

hvilken Nøjagtighed i høj Grad afhænger af, om Vædsken virkelig er kommen til Ro, har

jeg særskilt beregnet Middelfejlene paa de ved de forskellige Temperaturer bestemte Drej-

ningsvinkler (Middel af 6 Aflæsninger). Middeltallene af disse Middelfejl ere:

Rødt Gult Grønt Lys eblaat Mørkeblaat
20°. 0°,0050 0°,0049 0°,0065 0°,0106 0°,0127

30°. 0°,0059 0°,0056 0°,'0060 0°,0131 0°,0151

40°. 0°,0069 0°,0052 0°,0069 0°,0110 0°j0123

.50°. 0°,0065 0°,0052 0°,0060 0°,0115 0'',0128

60°. 0°, 00.50 0°,00.5.5 0°,0072 0°,on.5 0°,0110

Det ses heraf, at Aflæsningerne ere lige gode ved alle Temperaturer.

Da de anvendte Straaleflltre jo ikke ere fuldstændig monokromatiske, og da Syns-

feltet som Følge heraf altid vil være flerfarvet, naar der er indskudt et optisk aktivt Stof,

og i Reglen desto mere udpræget flerfarvet, jo stærkere aktivt Stoffet er, saa vil man paa

Forhaand være tilbøjelig til at antage, at Aflæsningernes absolute Nøjagtighed vil aftage,

naar Drejningsvinklen voxer.

For at se, hvorledes det forholder sig dermed, har jeg inddelt de iagttagne Drej-

ningsvinkler i Grupper paa 5° og beregnet Middeltallet af Middelfejlene paa Iagttagelserne

i hver af disse Grupper.

Rødt
0—5° 0°,0057

5—10° 0°,0062

10—15° 0°,0067

15—20°
20—25°

Det ser herefter ud, som om Aflæsningernes absolute Nøjagtighed er uafhængig

af Drejningens Størrelse. Deraf følger jo igen, at den procentiske Nøjagtighed stiger

stærkt, naar Drejningsvinklen voxer. Til Oplysning herom har jeg beregnet Middeltallene

af de procentiske Fejl paa samtlige Iagttagelser, dels efter Grupper:

0—5° 5—10° 10—15° 15—20° 20—25°

Procentisk Fejl 0°,350 0°,ioo 0°,063 0°,0o6 0°,0o3

dels som Helhed. Hen procentiske Fejl for hele Serien viser sig da at være 0'\228.

Gult

0°,0051

0°,0052

0°,0063

0°,0060

Grønt
0°,0065

0°,0065

0°,0069

0°,0070

Lyseblaat

0°,0126

0°,0116

0°.0109

0°i0102
0°.0131

Mørkeblaat
0°,013.5

0°,0123

0°.0118

0°,()141

0°.ono
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III. Eesultater.

I det følgende betegnes Farverne: Rødt, Gult, Grønt, Lyseblaat, Mørkeblaat ved:

r, g, gr, Ib, mb.

a er de iagttagne Drejniagsvinkler ; hvert af Tallene er Middeltal af 6 Aflæsninger.

[a]r, [a]g osv., er de specifike Drejninger ved de angivne Farver.

t er lagttagelsestemperaturen ; hvert af Tallene er Middeltal af to Aflæsninger, en

før og en efter Drejningsbestemmelsen.

d'/i er Vægtfylden ved t°, beregnet paa Vand af 4°.

/ er de optiske Tyngdepunkter for de benyttede Filtre.

De vinsure Ætherarter.

Præparaterne.

Dimethyltartrat. Præparatet, der var fra Kahlbaum, var farveløst og krystal-

linsk. Smeltepunktet bestemtes til 45°. Molekylet bestemte jeg ved Opvarmning paa

Vandbad i 1 Time med et afmaalt Rumfang Vio-normal Natron, og Tiibagetitrering med

Vio-normal Svovlsyre, med Fenolftalei'n som Indikator. Molekylet fandtes i to Forsøg lig

178,0 og 178,9. Beregnet 178.

Da Præparatet strax efter Smeltning indeholdt en stor Mængde Luftblærer, som

vanskelig lod sig fjærne af den meget tyktflydende Vædske , var jeg nødt til strax at op-

varme til den højeste Temperatur, der skulde anvendes, og saa foretage Undersøgelsen

ved nedadgaaende Temperaturer. Bestemmelserne ere altsaa foretagne i Ordenen : 90°,

80°, 70°, 60°, 50°.

Diæthy Itartrat. Præparatet, der var fremstillet paa den polytekniske Lære-

anstalts kemiske Laboratorium, var en klar, farveløs, meget tyktflydende Vædske. Mole-

kylet blev bestemt paa samme Maade som Methylætherens, og fandtes i to Forsøg lig 207,2

og 207,5. Beregnet 206.

Dipropyltartrat. Præparatet, der var en klar, farveløs Vædske, var fra Kahl-

baum. Molekylet fandtes i to Forsøg lig 234,0 og 235,0. Beregnet 234.

D. K. D. VidcDsk. Selsk. Skr., 6. Række, naturviilonsk. o«r mathem. Afd. XI. 3. 21
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D i m e t h y 1 1 a r t r a t.

Vægtfylder d'u.

O i æ t 11 y 1 tar t ra t. nipropyltartrat.

t t t

50 1,3046 20 1,2036 20 1,1390

60 1,2945 30 1,1938 30 1,1295

70 1,2832 40 1,1840 40 1,1204

80 1,2725 50 1,1744 50 1,1109

90 1,2G21 60 1,1642 60 1,1013

70 1,1541 70 1.0916

80 1,1445

Drej iiiugsvinkler.

Dimethyitartrat.

r 9 gr Ib mb

t a t « t a t a t a

50,0 + 5,41) 52,2 + 5,50 52,3 + 4,43 50,7 0,03 51,8 - 3,41

62,0 + 5,97 61,1 + 6,05 61,7 + 5,27 62,0
i

1,44 62,0 — 1,83

70,8 + 6,29 71,8 + 6,62 72,0 + 5,97 71,2 + 2,23 71,8 — 0,66

83,0 + 6,72 81,7
1

7,07 82,1 -j- 6,65 82,5 3,46 82,9 + 0,68

91,1 + 6,89 92,6 + 7,51 92,1 + 7,13 91,2 4,08 91,7 1,65

Diæthyltartrat.

r 9 9>- Ib mb

t « t a t a t a t a

19,3 + 8,19 19,0 + 8,80 19,0 + 8,63 19,1 + 5,51 19,2 3,25

29,0 8,97 28,1 9,88 30,8 10,39 29,6 7,89 30,1 6,02

42,5 10,00 40,0 11,11 38,1 11,38 39,4 9,73 41,0 8,37

52,9 10,66 51,9 12,14 48,3 12,57 49,7 11,62 51,6 10,54

63,2 11,24 63,3 12,95 61,4 13,88 63.3 13,53 62,5 12.36

72,3 11,71 71,2 13,45 70,5 14,74 72,1 14,74 71,3 13,70

81,0 12,05 79,8 13,93 81,7 15,53 81,5 15,86 81,2 15,04

D i p r o p y 1 1 a r t r a t.

9 (jr Ib mb

t a t a t a t a t a

16,0 +11,26 16,0 +13,02 16,0 +14,16 16,0 +13,86 16.0 -1-12,73

29,0 12,27 28,0 14,28 28,6 15,73 28,4 16,06 29,5 15,42

39,4 12,85 39,0 15,03 38,4 16,86 39,5 17,86 39,3 17,44

49,0 13,40 48,7 15,80 50.1 17,90 49,8 19,36 49,3 19.08

62,6 14,00 62,3 16,58 61,6 18,81 62,1 20,81 62,8 20,85

72,5 14.31 70,8 16,98 72.6 19.49 73,0 21,94 73,0 22,04
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Ud fra de fundne Vægtfylder har jeg interpoleret Værdierne for de Temperalurer,

ved hvillie Drejningsvinklerne ere bestemte. Af disse Data har jeg da beregnet følgende

speciflke Drejninger:

D i m e t h y 1 1 a r t r a t.

9 9'' Ib mh

[«] J [«] zJ [«] A [a\ A

+ 4,14 — 0,013 + 4,22 +0,005 + 3,40 —0,015 + 0,02 +0,047 - 2,62 +0,026

-h "4,G2 +0,010 + 4,68 +0,005 + 4,075 +0,025 + 1," +0,065 - 1,14 +0,045

+ 4,90 — 0,009 + 5,16 — 0,009 + 4,65 — 0,022 + 1,74 — 0,083 — 0,50 — 0,OGC

+ 5,29 +0,020 + 5,56 —0,010 + 5,23 +0,025 + 2,72 —0,040 + 0,53 —0,045

+ Sj-IG — 0,015 -1- 5,96 +0,013 + 5,65 —0,010 + 3,23 +0,018 + 1,31 +0,047

Diæthyltartrat.

r 9 gr Ib mb

[«] A [«] A [o] A .[«] A [«] A

+ 6,80 +0,020 + 7,31 —0,051 + 7,16 —0,020 + 4,57 —0,048 + 2,70 — 0,043

7,51 — 0,013 8,26 —0,005 8,71 +0,013 6,61 +0,042 5,04 +0,007

8,46 —0,002 9,38 +0,031 9,59 +0,027 8,21 — 0,030 7,07 — 0,048

9,10 — 0,009 10,35 +0,030 10,69 +0,009 9,89 +0,047 8,98 +0,027

9,67 —0,014 11,15 +0,006 11,93 — 0,029 11,64 — 0,064 10.63 —0,015

10,15 +0,012 11,65 —0,005 12,76 +0,018 12,78 — 0,003 1],S7 +0,007

10,53 +0,005 12,15 —0,006 13,57 — 0,018 13,86 +0,058 13,14 +0,063

Dipropyltartrat.

r 9 gr Ib mb

[«] J [«] A A [«] A [«] A

+ 9,85 —0,027 +11,39 ^0,036 +12,39 — 0,053 + 12,125 +0,021 +11,14 +0,053

10 86 +0,021 12,58 +0,053 13,91 —0,015 14,20 —0,030 13,65 —0,090

11,47 +0,003 13,41 —0,034 15,04 -|~0,065 15,94 —0,017 15,5(3 +0,073

12,06 +0,031 14,22 +0,041 16,13 +0,019 11,

U

-1-0,027 17,18 +0,065

12,75 +0,011 15,10 +0,003 17,12 +0,015 18,95 — 0,010 18,99 —0,010

13,14 —0,040 15,.57 —0,033 17,91 — 0,031 20,17 -|- 0,009 20,20 — 0,095

(Om Éetydningen af J se S. 164(24)).

Af disse speciflke Drejninger har jeg beregnet følgende Interpolationsformler

Dim ethyltartrat.

r X = 657,0 [«] = -f- 1,329 -|- 0,0695 ^ —- 0,000265 131

g - = 589,0 - = -j- 0,860 -I- 0,0764 i! — 0,00023 166

'gr - = 533,0 - == — 1,581 -f 0,1172^— 0,00042 f- 140

//; - = 470,3 - =— 6,421 -j- 0,1537 ^ — 0,000525 i- 146

mb - = 444,5 - = — 9,852 -j- 0,1630 t — 0,00045 t~ 181

Middel 153

2r
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Diæthyltartrat.

r X 656,1 [a] = + 5,131 + 0,0904 t

g - = 589,0 - = -J- 5,114 + 0,1253 t

(jr - == 533,5 - = + 4,372 + 0,1579 ^

Ih - == 465,5 - = + 0,655 + 0,2195 (5

mh - = 443,5 - = — 1,769 + 0,2486 i

0,00029 t^-

0,00047 t^-

0^00056

0,00071

0,00080 t-

Middel

Max.

156

133

141

155

155

148

D i p r 0 p yl tartrat. Max.

r Å = 657,0 [«] = + 8,558 + 0,0858 ^— 0,00030 ^2 143

9 - = 589,0 - = + 9,630 + 0,1177 t — 0,00048 ^2 123
fjr - = 533,0 _ = -1- 10,236 + 0,1444 ^ — 0,00053 t- 136

Ib - =-= 470,3 - = + 9,205 + 0,1920 t — 0,00057 ^2 168

mb - = 444,5 - = + 7,694 + 0,2268 t — 0,00073 f2 155

Middel 145

Af disse Formler beregnes følgende speclflke Drejninger for de nøjagtige Tem-

peraturer: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90°.

Dimethyltartrat.

t r 9 gr Ib mb

50 -+ 4,14 + 4,11 + 3,23 — 0,05 — 2,83

60 4,545 4,61 3,94 + 0,91 — 1,69

70 4,895 5,08 4,565 + 1,765 — 0,65

80 5,19 5,50 5,11 + 2,51 + 0,31

90 5,44 5,88 5,565 + 3,16

Diæthyltartrat.

t r 9 C/r Ib mh

20 + 6,82 + 7,43 + 7,31 + 4,76 + 2,88

30 7,58 8,45 8,605 6,60 4,97

40 8,29 9,37 9,79 8,30 6,895

50 8,93 10,20 10,87 9,855 8,66

60 9,51 10,94 11,83 11,27 10.27

70 10,04 11,58 12,68 12,54 11,71

80 10,50 12,13 13,42 13,67 13,00

Dipropyltartrat.

t r 9 9>' Ib mb

20 +10,15 +11,79 +12,91 +12,82 +11,04

30 10,86 12,73 14,09 14,45 13,84

40 11,51 13,57 15,16 15,97 15,60

50 12,10 14,315 16,13 17,38 17,21

60 12,G3 14,9G 16,99 18,67 18,67

70 13,09 15,52 17,75 19,85 19,99

Den grafiske Fremslillini; iif disse Værdier Undes i Fiir. 1.
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Kurve Nr. 1— 5 svarer til Dimethyltartrat,

— - 6— 12 — - Diæthyltartrat,

— - 13— 18 — - Dipropyltartrat.

Et Blik paa den grafiske Fremstilling viser strax, at de tre vinsure Ætherarter

liave anomal Dispersion; de afgive det første bekendte Exempel paa Stoffer, som i ren

Tilstand have denne Ejendommelighed.

Dernæst afgiver Figuren en udmærket Støtte for den Paastand (se S. 145(5)), at

man til Sammenligning, f. Ex. indenfor homologe Rækker, ikke kan nøjes med at bestemme

Drejningens Størrelse for en bestemt, vilkaarlig Temperatur og Farve. Betragter man f. Ex.

de tre Punkter, der svare til gult Lys og 50°, saa ses det let, at disse Punkter indtage

ganske forskellige Stillinger paa de tre Ætherarters Kurver.

Betragter man derimod Figuren som Helhed, saa viser den, at de specifike

Drejninger (ikke Molekulardrejningerrie) for de tre Ætherarter staa i et nøje og simpelt

Afhængighedsforhold indbyrdes: Dispersionskur verne danne saa vel grafisk som

numerisk en fuldstændig og uafbrudt Fortsættelse af hverandre. Deraf

følger for det første, at Dispersionens Ændring med Temperaturen er analog i de tre

Tilfælde. Betragter man dernæst en enkelt Farve, f. Ex. gult, saa er det øjensynligt, at der

til en bestemt, vilkaarlig Drejningsværdi for gult svarer en ganske bestemt Dispersions-

kurve, som baade grafisk og numerisk er fuldstændig ens, hvad enten det drejer sig om

vinsurt Methyl, Æthyl eller Propyl. Dette kan ogsaa udtrykkes derved, at Dispersionen

for alle tre Ætherarter er entydig bestemt ved én Drejningsvinkel.

Det kan dog strax bemærkes, at disse Love, i hvert Fald efter det her givne

Materiale at dømme , kun gælde som Tilnærmelser og i hvert Fald indenfor temmelig

snævre Temperaturgrænser. En nøjagtigere Undersøgelse af disse Forhold vil mnaske vise,

at Lovene gælde exakt.

Dispersionens Ændring med Temperaturen.

Der foreligger en temmelig betydelig Række Llndersøgelser over Drejningens Æn-

dring med Temperaturen, naturligvis i overvejende Grad med Hensyn til Natriumlys. En

stor Del af disse Bestemmelser ere dog kun udførte ved to forskellige Temperaturer og

kunne følgelig ikke anvendes til Bestemmelse af Temperaturfunktionens Form. De mere

genncmforte Undersøgelser resultere i en af de to Formler:

\a] ^ a + bt

I de forholdsvis faa Tilfælde, hvor Temperaliuiiuiklioncn er besleuil for tiere

l'arver, findes Forholdene b : a og c:a næstens altid ens for alle Farvor. d. v. s. Disper-
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sionskoefficienterne ere uafhængige af Temperaluren. Dog er at bemærke, at Soret og

Sarasin^), i Modsætning til alle andre Iagttagere, finde, at for Kvartsens Vedkommende

stiger Forholdet h:a med Brydbarheden ; denne Ændring er dog meget ringe. Langt

større Ændringer, som gaa i samme Retning, findes hos Vinsyre^). Dette er det eneste

Stof med anomal Dispersion, som er undersøgt i denne Retning; de ejendommelige For-

hold, som derved fandtes, maatte vække Formodning om, at en nøjere Undersøgelse af

andre anomalt dispergerende Stoffers Forhold vilde have særlig Interesse.

Et Blik paa Ligningerne S. 160(20) (eller paa Fig. 1) viser, at de vinsure Ætherarter

forholde sig ganske som Kvarts og Vinsyre: Temperaturændringens Størrelse stiger med

Brydbarheden. For at faa bedre Hold paa Spørgsmaalet , har jeg søgt at omdanne disse

Ligninger til en bekvemmere Form. Temperaturfunktionens Form er jo (S. 162(22)):

Tilhøjre for Ligningerne (S. 160(20)) er anført Maxima for de tilsvarende Kurver.

Det ses, at Middeltallet af disse Maxima er meget nær ens for de tre Ætherarter, at de

altsaa alle tre opnaa de højeste Drejningsværdier (for alle Farver) ved en og samme Tem-

peratur. I første Tilnærmelse har jeg sat denne Maximumstemperatur lig (153 -f 148

-|- 145):3 = 149 og derefter omregnet Temperaturligningerne paa Formen

[a\ = a — bit — 149)''.

De nye Temperaturligninger ere følgende:

D i m e t h y 1 1 a r t r a t.

r [a] = + 6,162 — 0,000205 [t

g - = -f- 6,838 — 0,000280

gr - =
-f- 6,848 — 0,000367

Ib - = + 4,923 — 0,000512

mb - = + 3,344 — 0,000634

149)2

Diæthyltartrat.

r [a] = -f- 1 1,945 — 0,000307 (/!

g - = + 14,052 — 0,000396

gr - = -f 15,934 — 0,000518

Ib - =+ 17,196— 0,000745

mb - =+ 16,952 — 0,000843

149)2

D i p ro p y Itart r a t.

\a] == + 1 4,829 — 0,000280 (t- 149)2

g - =+ 17,811 — 0,000361

gr - = + 20,649 — 0,000464

//; .
- = + 24,066 — 0,000676

mb - = + 24,849 — 0,000778

)
Compt. rend. de l'acad. 05. G38.

') Kiecke, Jaliiesliericlite 1872. 154.
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Differenserne mellem de fundne specifike Drejninger og de af disse Ligninger be-

regnede findes opført i Tabellerne S. 159(19) under J. Det ses heraf, at Temperatur-

ændringen virkelig kan udtrykkes ved en saadan parabolsk Funktion.

Af disse Ligninger ses det endnu tydeligere, at Temperaturændringens Størrelse

stiger stærkt med Brydbarheden. Dispersionskoefficienterne ere altsaa her i

høj Grad afhængige af Temperaturen.

Det kan nu talmæssig undersøges , hvorvidt den ovenfor anførte Lov om Disper-

sionens Uafhængighed af Stoffet er gyldig.

Af Ligningerne for Diæthyl- og Dipropyltartrat har jeg for gult, som den nøjag-

tigste P'arve, beregnet de Temperaturer, henholdsvis -\- H° og -^25°, ved hvilke disse

Stoffers Drejning bliver lig Dimethyltartratets Maximumsdrejning (6,838) for samme Farve.

Ved dernæst at indføre disse Temperaturer i Ligningerne for de andre Farver har jeg

faaet nedenstaaende Drejningsværdier

:

r 9 gr Ib mb

Dimethyltartrat 6,162 6,838 6,848 4,923 3,344

Diæthyltartrat 6,352 }) 6,498 3,624 1,595

Dipropyltartrat 6,318 )) 6,545 3,518 1,200

Hvis den nævnte Lov var fuldstændig rigtig, skulde Drejningsværdierne for hver

Farve jo blive ens for de tre Ætherarter. Tabellen viser, at dette kun tilnærmelsesvis

finder Sted.

Dispersionsformleii.

Bringer man de parabolske Ligninger (S. 163 (23)) under Formen

\a] = a — b{f~ 149)S

saa viser del sig, at der mellem Konstanterne a og b og Bølgebredden / findes følgende

Relationer

:

b = c— dÅ

~l—e '

« _ t'Aizl
h Å-h '

hvor f, d, e, f, g og h ere Konstanter. Dispersionsformlen bliver følgelig:

c— dk

X— e
(f— IHVl"

Relationerne mellem a, h og / udtrykkes ved følgende Ligninger
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Dimethyltartrat, : h

Diæthyltarlrat: h

Dipropyltartrat: h

0.1458 — 0,0001050 ;

-•X

Dimethyltartrat:

Diæthyltartrat

:

/ — 2ob,2

0,2592 — U,00020G0 /

/ — ^45,3

0,1419 — i\ AAAA/^OA "i

U,0000639 /

; — 300,7

64985;.--27375500

145,0

68328 k --23959700
Å — 126,7

71562;--26054100

; — 262.0
Dipropyltartrat:

^

Heraf kunne de tre Dispersionsforrnler let sammensættes. Der synes ikke umiddel-

bart at være særlige Relationer mellem de tre Ætherarter indbyrdes. Jeg skal dog senere

paapege en saadan, som først fremkommer ved en nærmere Betragtning af Formlerne.

Ved Udjævningen faas følgende Temperaturligninger:

Dimethyltartrat:

r [a] = 6,193 — 0,000207 {t — 149)2

9
- == 6,801 — 0,000277

gr - = 6,812 — 0,000364

Ih - = 5,134 — 0,000524

mh - = 3,156 — 0,000626

D i æ, t h y 1 1 a r t r a t

:

r [a\ == 1 1 ,906 — 0,000302 (f — 149)-

9 - = 14,126 — 0,000401

gr - = 15,908 — 0,000518

Ih - = 17,185 — 0,000742

mh - = 16,960 — 0,000847

D i p !• 0 p y 1 1 a r t r a t

:

r [a] = 14,860 — 0,000280 [t— 149)'-^

9 - 17,770 — 0,000361

9'' - = 20,099 — 0,000464

Ib - = 24,050 — 0,0006-59

mb - = 24,885 — 0,000789

D. K. D. Vidensk. Selsk. Ski-., B. Række, natuvvidensk. og malliem. Afd. \\, 3. 22
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Følgende Tabeller indeholde Differenserne mellem de fundne og de af disse Lig-

ninger beregnede specifike Drejninger.

D i m e t h y 1 1 a r t r a 1.

r 9 gr Ib mh

— 0,024 -f 0,014 — 0,008 — 0,051 + 0,138

— 0,006 + 0,019 + 0,037 — 0,058 + 0,172

— 0,027 + 0,010 — 0,004 — 0,222 + 0,075

— 0,001 + 0,014 -1- 0,047 — 0,202 .+ 0,109

— 0,039 + 0,040 + 0,017 — 0,153 + 0,209

Diæthyllartrat.

r 9 gr Ib mb

— 0,026 — 0,039 -\- 0,006 — 0,094 + 0,010

— 0,047 — 0,005 + 0,039 4- 0,003 H- 0,064

— 0,021 4- 0,018 + 0,053 — 0,062 — 0,011

— 0,017 -f 0,005 + 0,035 -f- 0,021 + 0,055

— 0,013 — 0,031 — 0,003 — 0,082 + 0,007

+ 0,021 — 0,049 + 0,044 — 0,017 + 0,023

-f 0,020 — 0,056 + 0,008 + 0,055 + 0,074

Dipropyltartrat.

r 9 gr Ih mb

— 0,057 + 0,006 — 0,101 — 0,268 + 0,212

— 0,008 + 0,095 — 0,063 — 0,266 + 0,032

— 0,027 + 0,008 + 0,017 — 0,209 + 0,170

-t; 0,000 4- 0,071 — 0,031 — 0,125 + 0,138

— 0,020 + 0,044 — 0,034 — 0,123 -f- 0,036

— 0,071 + 0,008 — 0,081 — 0,074 — 0,068

Ældre Dispersioiisforraler.

Der har i Tidens Løb været foreslaaet en stor Mængde Dispersionsformler . alle

med en ret omfattende mathematisk Underbygning. De to, der udentvivl ere mest anveuiite,

og som ogsaa svare bedst til de hidtil foreliggende Iagttagelser, er Lomniels og Cauchy-

IU)l/,inann's. Lommels Dispersionsformel er
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hvor Konstanterne ere A og Åq. Størrelsen I : Å' il —
j^j

maa jo altid være positiv; da

der nu ikke saa sjældent paa en enkelt Dispersionskurve forekommer baade positive og

negative Værdier, saa skulde A altsaa paa en Gang være positiv og negativ, hvilket jo er

umuligt. Lommels Formel er altsaa langtfra almengyldig.

For at undersøge, hvorledes Bolzmann's Formel stillede sig til mine Iagttagelser,

har jeg beregnet Konstanterne i denne Formel i følgende 3 Tilfælde:

I. Vinsurt Methyl ved 50° (Fig. 1, Kurve 1),

II. Vinsurt Propyl - 20° (Fig. 1, Kurve 13),

III. — - 70° (Fig. 1, Kurve 18).

Følgende Tabel indeholder Differenserne mellem de fundne (Tabel S. 160 (20)) og

de beregnede specifike Drejninger.

A . B
Bolzmann

:

[a] = — +—

,

I- +

Winther:

I.

II.

III.

r

0,20

+ 0,32

+ 0,32

r

— 0,02

— 0,06

— 0,07

— 0,03

(jr

0,25

Ib

— 0,16

mb

+ 0,1'J

— 0,15 0,30 — 0,16 -}- 0,25

+ 0,01 0,17 — 0,24 + 0,36

c—d?. IfX-"•^
(

X — e X - h
*

9

+ 0,01

gr

0,01

Ib

— 0,05

mb

+ 0,M

+ 0,01 0,10 — 0,27 + 0,21

+ 0,01 0,08 — 0,07 — 0,07

Det fremgaar heraf, at min Dispersionsformel svarer betydelig bedre til de iagt-

tagne Forhold end Cauchy-l)olzmann's.

Vinsyre i vandig Opløsning.

Venal Højrevinsyre blev omkrystaliiseret gentagne Gange af Vand. Ved Glodning

af U)^"" af Præparatet efterlodes kun et yderst ringe Spor af Aske. Svovlsyre kunde ikke

paavises.

Der blev undersøgt 5 Opløsninger af forskellig Styrke.

Opløsning I. Procentindhold 48,39

— II. — 41,:3G

— III. — 37,37

IV. — 24,1:5
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Vægtfylder d^U.

t 1 II III IV V

20 1,2560 1,2127 1,1895 1,1156 1,0430

30 1,2493 1,2064 1,1833 1,1107 1 ,0395

40 1,2425 1,2001 1,1773 1,1056 1,0355

50 1,2356 1,1933 1,1707 1,1002 1,0307

60 1,2282 1,1865 1,1638 1,0937 1,0256

Heraf har jeg ved de mindste Kvadraters Methode beregnet følgende Ligninger.

p er Vægtprocent Vinsyre i Opløsningen. De i første Kolonne efter Lighedstegnet op-

førte Tal er Vandets Vægtfylde ved de paagældende Temperaturer.

cl '^0/4 =, 0,9983 + 0,004425^? -f 0,00001856^3-

d =^"/4 = 0,9957 + 0,004328 2? + 0,00001868p-

d ^0/4 = 0,9923 + 0,004264 j9 + 0,00001858

d ^"A = 0,9881 4- 0,004207p + 0,00001849^3-

fZ^o/i = 0,9833 + 0,004168;) -f 0,00001814^2

Koefficienten til jf- synes at være konstant. Middeltallet er 0,00001850.

Ved Udjævning faas følgende Ligninger:

0,9983 4- 0,004426 + 0,00001850/)-

0,9957 + O, 004335 p +
0,9923 + 0,004265p + »

0,9881 + 0,004205 |J + »

0,9833 + 0,004155^3 +

Diflerenserne mellem de iagttagne og de af disse Ligninger beregnede Værdier ere:

t 1 II III IV V

20 -}- 0,0002 — 0,0003 Az 0,0000 4: 0,0000 4- 0,0003

30 + 0,0001 — 0,0004 — 0,0002 + 0,0001 + 0,0006

40 + 0,0002 — 0,0004 — 0,0002 4; 0,0000 + 0,0005

50 4- 0,0002 — 0,0002 — 0,0004 — 0.0001 + 0,0007

60 + 0,0004 — 0,0006 — 0,0005 + 0,0001 + 0,0006

d'^'^U =
d *o/4 =
d^^li =
d'Vi =
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Opløsning I.

Drejiiiiigsviukler.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

16,3 +3,81 17,0 +4,34 16,9 ^-4,41 16,7 +3,29 16,5 +2,23

27,1 4,49 29,0 5,31 28,4 5,54 27,6 4,85 28,0 4,22

40,0 5,06 40,7 6,01 40,3 6,58 40,2 6,43 40,0 5,91

51,1 5,59 52,2 6,63 52,0 7,41 51,8 7,77 51,5 7,41

61,6 5,98 60,5 7,03 61,0 8,04 61,2 8.71 61,1 8,52

Opløsning II.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

16,0 +3,60 16,0 +4,13 16,3 +4,36 16,2 +3,71 16,1 +3,01

27,5 4,09 26,9 4,72 28,7 5,20 27,9 4,98 28,3 4,48

40,3 4,63 40,0 5,38 41,2 6,12 40,9 6,32 40,6 5,99

51,2 4,96 51,3 5,86 51,9 6,71 51,6 7,24 51,3 7,01

60,5 5,23 60,3 6,23 60,6 7,12 60,5 7,88 60,5 7,87

Opløsning III.

r 9 gr Ib mb

t a t « t a t a t a

17,5 +3,47 17,6 +3,96 16,6 +4,20 16,6 +3,80 17,4 +3,33

29,3 3,91 28,3 4,53 31,0 5,11 30,0 5,07 30,6 4,74

41,0 4,28 41,2 5,05 41,0 5,68 41,0 5,97 41,0 5,74

51,0 4,58 51,0 5,47 51,0 6,16 51,0 6,66 51,0 6,59

62,0 4,81 61,7 5,76 62,1 6,59 62,0 7,42 62,1 7,46

Opløsning IV.

9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

16,1 +2,49 16,0 +2,91 16,6 +3,23 16,4 +3,26 16,2 +2,99

28,6 2,73 27,9 3,22 29,9 3,69 29,1 3,87 29,6 3,80

40,4 2,95 40,5 3,50 40,3 4,99 40,3 4,37 40,4 4,39

51,6 3,03 51,1 3,72 51,2 4,26 52,0 4,80 51,8 4,81

61,9 3,24 62,1 3,89 60,4 4,46 61,7 5,15 61,2 5,25

Opløsning V.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

19,7 +1,07 19,8 +1,32 19,4 +1,53 19,5 +1,63 19,5 +1,52

30,4 1,17 29,7 1,44 31,8 1,65 31,0 1,82 31,4 1,84

41,3 1,25 41,2 1,51 41,8 1,74 41,8 1,95 41,0 2,00

51,0 1,27 50,0 1,55 51,0 1,80 50,7 2,08 50,8 2,15

62,2 1,33 62,2 1,59 61,0 1,88 62,2 2,18 61,8 2,27

Af disse Tal og de til lagttagelsestemperaturerne interpolerede Vægtfylder beregnes følgende
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Opløsning I.

Speciflke Drejninger.

1 r
1

y gr Ib mh

1

[«] å [a] A [o] J [«] [a\
1

A

! + 6,26 +0,07 + 7,13 +0,10 + 7,24 +0,01 + 5,40 —0,04 + 3,66 +0,05

i

7,41 +0,12 8,61 +0,01 9,15 +0,03 8,01 -0,01 6,97 +0,11

j

8,41 — 0,03 10,00 +0,04 10,86 — 0,02 10,69 —0,07 9,83 -0,07

I
9,35 +0,05 11,10 -0,01 12,40 -0,03 13,00 —0,04 12,40 —0,07

j

10,06 -1-0,05 11,81 -0,0-1 13,53 +0,03 14,05 —0,08 14,33 -0,04

Opløsning II.

r 9 rjr Ih mh

[«] A [«] A [«] A [a]
1

A [a]
j

A

+ 7,17

8,20

9,34

10,06

10,67

Opløsn

+0,08

0,00

+0,07

0,00

+0,03

ing Hl.

+ 8,23

9,45

10,85

11,89

12,71

+0,u

H-0,01

—0,02

—0,04

+0,07

+ 8,69

10,43

12,35

13,62

14,52

+0,04

—0,13

+0,06

+0,02

—0,03

+ 7,39

9,98

12,75

14,69

16,07

— 0,01

-0,04

+0,11

+0,09

0,00

+ 6,00

8,98

12,08

14,22

16,05

+0,25

—0,04

+0,13

+0,02

+0,16

r 9 gr Ih mb

[a]
1

A [a] A W\ A [«] A A

+ 7,80

8,84

9,73

10,47

11,06

+0,06

+0,02

—0,02

+0,03
— 0,03

+ 8,90

10,23

11,48

12,50

13,25

— 0,05

+0.02

—0,04

+0,12

+0,08

+ 9,43

11,56

12,91

14,08

15,16

—0,07

-0,07

—0,03

— 0,03

—0,09

+ 8,54

11,46

13,57

15,22

17,1.7

— 0,08

+0,01

— 0,03

—0,13

0,00

+ 7,48

10,72

13,05

15,06

17,16

+0,15

0,00

-0,04

-0,05

+0,10

Opløsning IV.

r g gr Ib mh

[«] A [«] A A [«] A [«] J

+ 9,23 +0,07 +10,79 +0,03 +11,98 -0,10 +12,09 0,00 +11,09 +0,14

10,18 —0,03 12,00 —0,04 13,76 — 0,06 14,43 —0,08 14,17 -J-0,05

11,05 0,00 13,12 —0,07 14,95 —0,06 16,37 —0,05 16,45 +0,10

11,42 —0,30 14,01 +0,02 16,05 —0,06 18,09 —0,10 18,13 —0,26

12,28 +0,05 14,74 +0,07 16,89 -0,01 19,51 +0,04 19,89 +0,07

Opløsning V.

r 9 gr Ih mb

[«] A [«] A [«] A [«] J
i

[«]
1

J

+10,79 -0,14 + 13,07 -0,08 +15,15 +0,19 +16,14 +0,07 +15,05 —0,68

11,62 —0,11) 14,30 +0,22 16,40 +0,09 18,09 +0,15 18,29 +0,08

12,47 +0,08 1-5,06 +0,07 17,36 +0,10 19,46 —0,04 19,95 —0,08

12,72 —0,17 15,52 —0,05 18,02 +0,01 20,84 +0,21 21,54 +0,07

13,40 + 0,05 16,02 —0,19 18,93 +0,24 21,97 +0,06 22,87 —0,05

(0)11 lictulniiisoii al' J se S. 172{32)).
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Heraf beregnes følgende Temperatiirligninger

:

Rødt / == 656,1.

I, \a\ = -f 8,442 + 0,0822 (/'— 40) — 0,000a] {f — /|0)2

II. - = 9,260 + 0,0794 — — 0,00052 —
III. - == 9,670 + 0,0739 — — 0,00041

IV. - = 11,00.5 + 0,06.50 — — 0,00041 —
V. - = 12,334 + 0,0.596 — — 0,00083 —

Gult Å = .589,0.

I. \a\ = + 9,906 + 0,1073 — 40) — 0,00068 (/f — 40)2

11. - = 10,825 + 0,0995 — — 0,00040 —
III. - = 1 1,402 + 0,0990 —

,

— 0,00051 —
IV. - = 13,090 + 0,0853 — — 0,00043 —
V. - = 14,976 + 0,0708 — — 0,00121 —

Grønt = 533,5.

[. = +10,818 + 0,1404 (/" åO) — 0,000.58 (/; — 40)'-

II. - = 12,183 + 0,1311 — — 0,00086 —
III. - = 12,768 + 0,12-55 — — 0,00078 —
IV. - = 14,917 + 0,1096 — — 0,00066 —
V. - == 17,185 + 0,0892 — — 0,00047 —

Lyseblå at = 465,5.

I. [a] = +10,668 + 0,20.59(/— 40) — 0,00083 (^ — 40)'-

II. - = 12,575 + 0,1942 — — 0,00112 —
III. - = 13,386 + 0,1847 — — 0,00094 —
IV. - = 16,297 + 0,1614 — — 0,00071 —
V. - = 19,287 + 0,1382 — — 0,00060 —

Mørkeblaat ; = 443,5.

I. [a] = + 9,851 + 0,2348 — 40) — 0,00109 it — 40)^

II. - = 11,890 + 0,2264 — — 0,00111 —
III. - = 12,826 + 0,2153 — — 0,00092 —
IV. - = 16,324 + 0,1876 — — 0,00138 —
V. - = 19,731 -1- 0,1821 — — 0,00175 —

Af disse Ligninger og Opløsningernes bekendte Procentindhold af Vinsyre har

jeg dernæst beregnet følgende Ligninger, som baade angive Afhængigheden af Temperatur

og Koncentration, q belyder Vægtprocent Vand i Opløsningen.
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r [a] = -f],22(3+ 0,1625(7—0,00044(/2+[0,1327— 0,001130g'4-0,00000332-](^— 40)— 0,00050(^— 40)2

fj
- == +1,591+0,1779(7— 0,00034g24-[0,2074— 0,002411</+0, 0000099^2] _ —0,00065 —

r/r - = — 0,387+0,2496*/— 0,000fi2(/2+[0,2230— 0,001751r^+0,0000031(/2] _ —0,00067 —
Ih - 4, 701+0,3435r/—0,00087//+[0, 3311 —0,0027692+0,0000070(72] _ —0,00084 —
wh - = — 5,711+0,3295(/— 0,00052(22+[0,3647—0,002850(2+0,000007922] — —0,00125 —

Horlil svarer l'ølgerKJe Sæt udjævnede T e ni p e r a t ii r 1 i gn i n g e r

:

Hddl.

I. \a] = + 8,442 + 0,0832(/'— 40) — 0,00050 (/— 40)2

II. - = 9,250 + 0,0778 — — —
III. - = 9,680 + 0,0749 — — -—

IV. - = 11,025 + 0,0660 — — —
V. - = 12,317 + 0,0576 — — —

(\ 11 I L.

I. [«]=-+ 9,876 + 0,1093 (/— 40) — 0,00065 (/'— 40)2

II. - = 10,873 + 0,1005 — — —

-

III. - = 1 1,412 + 0,0952 — — —
IV. - 13,150 + 0,0833 — — —
V. - = 14,910 + 0,0733 — — —

(i r 0 n t.

I. \a\ = + 10,843 + 0,1409 (f— 40) — 0,00067 (7— 40)2

II. - = 12,128 + 0,1309 — —
III. - = 12,813 + 0,1255 — — —
IV. - = 14,982 + 0,1080 — — —
V. - = 17,100 + 0,0901 — — —

Ly S ebl aat.

I. \a\ = + 10,718 + 0,2069 (f— U")) — 0,00084 — 40)'-

II. - == 12,475 + 0,1927 — — —
III. - 13,411 + 0,1852 — — —
IV. - = 16,367 + 0,1614 — — —
V. - = 19,247 + 0,1382 — — _

iMørk cl) i aat.

I, [a| = + 9^897 + 0,2385 (/- 40) — 0,00125 1/ — 40)-'

II. - = 1 1,823 + 0,2245 — — —
III. - == 12,867 + 0,2170 — — —
IV. - = 16,266 + 0,1937 — — —
V. - = 19,767 + 0,1711 — —

DilTerensernc mellem de iagtlagne og de at disse Ligiiiiu'er beregnede specifike

Drejninger ere opførle i 'rahellerne S. I70|30l under Kubrikeii J.
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Af Temperatur- og Koncentrationsligningerne faas følgende Temperaturligninger

for ren V i n s y r e :

Max.

r [«] = + 1,226 + 0,1327 (^— 40) — 0,00050 (/— 40)" 132,7

g - =+ 1,591 + 0,2074 — — 0,00065 — 159,5

gr - = — 0,387 + 0,2230 — — 0,00067 — 166,4

Ib - = — 4,701 + 0,331] — — 0,00084 — 197,1

mh - =— 5,711 + 0,3647 — — 0,00125 — 145,9

160,3+ 40

200,3

Heraf beregnes følgende speciflke Drejninger for ren Vinsyre:

r 9 gr Ib mh

20 — 1,628 — 2,817 — 5,115 — 1
1
,659 — 13,505

30 — 0,151 — 0,548 — 2,684 — 8,096 — 9,483

40 + 1,226 + 1,591 — 0,387 — 4,701 — 5,711

50 + 2,503 + 3,600 + 1 ,776 — 1,474 — 2,189

60 + 3,680 + 5,479 + 3,805 + i ,585 + 1 ,083

Den grafiske Fremstilling af disse Tal findes i Fig. 2 (S. 174 (34)).

Saavel af Tabellen som af den grafiske Fremstilling ses det, at den rene Vinsyre

er venstredrejende for alle Farver ved lavere Temperaturer; endvidere, at Dispersionen ved

lavere Temperatur er normal, men at den ved lidt over 30° bliver anomal, med Maximum

mellem rødt og gult. Ved Opvarmning bevæger Maximet sig henimod violet — altsaa

ganske det samme Forhold, som de vinsure Ætherarter udvise (Fig. 1).

Paa Grund af de store Extrapolationer
,

hvorpaa Værdierne for den rene Vinsyre

ere grundede , bar jeg ikke gennemført Regningen videre , saaledes som for de vinsure

Ætherarter. Saavel Temperaturligniugerne som den grafiske Fremstilling vise dog tydeligt,

at Dispersionskoefficienterne
,

beregnede paa den almindelige Maade, ere i høj Grad af-

hængige af Temperaturen
,

og at Ændringen, ligesom bos Ætherarterne, voxer med Bryd-

barbeden.

Hvad Opløsningerne af Vinsyre angaar, saa viser Materialet, at de alle i slørre

eller mindre Grad have anomal Dispersion. Ved Opvarmning forrykkes Maximet henimod

violet. De svagere Opløsninger have ved lavere Temperatur anomal Dispersion, som ved

Opvarmning bliver normal, idet Maximet rykker ud i ultraviolet. Ved den svageste under-

søgte Opløsning ligger Grænsen mellem den anomale og normale Dispersion ved ca. 40°.

Efterhaanden som Opløsningerne blive stærkere, rykker denne Grænse højere op, saa al

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 8. Række, naturvideusU. og: mathem. .-ifd, XI. 3. 23
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den stærkeste Opløsning endnu ved 60° ikke har naaet at faa normal Dispersion. Samtidig

rykker Maximet for de lavere Temperaturer ud mod den røde Ende af Spektret, for til-

sidst, ved den rene Vinsyre, at forsvinde fuldstændigt. Der er da atter indtraadt normal

Dispersion, men af en ny Art. Ved Koncentrering eller Opvarmning af Vinsyreopløs-

ninger vil man altsaa kunne faa to Systemer af normale Dispersionskurver , adskilte ved

et Bælte af anomal Dispersion. Forholdene erindre i høj Grad om de vinsure Æther-

arter, tagne under ét. Dette fremgaar tydeligt af Fig. 1. Dimethyltartrat ved 60° (Kurve 1)

og Dipropyltartrat ved 70° (Kurve 18) have begge normal Dispersion, men af forskellig

Art. Imellem dem ligger et bredt Bælte af anomal Dispersion, hvor Maximet ved Op-

varmning rykker fra rødt til violet.

Ældre Undersøgelser. Allerede Biot^) var opmærksom paa Vinsyrens ano-

male Dispersion, og det lykkedes ham paa smeltet Vinsyre at konstatere Venstredrejning

for de mest brydbare Straaler. Ved disse Undersøgelser blev der dog ikke taget det til-

børlige Hensyn til Temperaturen. Derimod fandt Biot senere'-^), at Konstanten A i Formlen

[a] = A+Bq
(hvor q er Procentmængden af Vand og A den specifike Drejning for ren Vinsyre) varierer

med Temperaturen, og Biot's Tal vise, at Variationen har et udpræget parabolsk Forløb.

Krecke^) fandt dernæst, at Vinsyreopløsninger, som ved almindelig Temperatur have ano-

mal Dispersion, ved Opvarmning blive normalt dispergerende. For en 40 pCt.s Opløsning

fandt han ved 100° omtrent samme Drejning for alle Farver; en 50 pCt.s Opløsning har

ved 0° stærkest Drejning for Straaler beliggende mellem Spektrallinierne D og E, ved 25°

ligger Maximet ved ved 50° og højere Temperaturer falder Maximet udenfor den under-

søgte Del af Spektret. Ganske lignende Resultaler ere naaede af Seyffart^), Lepeschkin^)

og Wendell^). Af det foregaaende ses det, at mine Undersøgelser i fuldt Maal bekræfte

og til Dels supplere disse Fakta. At den rene Vinsyre ved lavere Temperaturer har nor-

mal Dispersion, er allerede paavist af Arndtsen ^), hvis Undersøgelse dog kun strækker sig

over én Temperatur (ca. 20°).

Æblesyre i vandig Opløsning.

Præparatet, der var fra Kahlbaum, var krystallinsk, fuldstændig farveløst og frit for

Askebestanddele.

') Ann. chim. phys. [3] 28. 215.

2) Ibid. [3] 59. 206.

') Jahresbeiichte 1872. 154.

*) Inauguraldissertation. Leipzig 1889. Pag. 55 11'.

Berichte d. deutsch. chem. Ges. 32. 1180 (1899).

'•) Wiedem.Ann. 60. 1149.

') Ann. chim. phys. [3] 54. 403.

23*
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Der blev undersøgt A Opløsninger af forskellig Styrke.

Opløsning I. Procentindhold 59,72

— II. — 44,99

— III. — 30,10

— IV. — 14,97

Vægtfylder cPU.

t 1 11 III IV

20 1,2581 1,1870 1,1195 1,0557

.30 1,2507 1,1806 1,1139 1,0515

40 1,2434 1,1740 1,1088 1,0470

50 1,2358 1,1670 1,1030 1,0419

60 1,2276 1,1599 1,0965 1,0363

Af disse Værdier har jeg ved de mindste Kvadraters Methode beregnet følgende

Ligninger (smlgn. S. 168 (28)):

cl 20/, == 0,9983 + 0,003674 1^ + 0,00001161^^2

d SO/, = 0,9957 + 0,003556 4- 0,00001216/^

d = 0,9923 + 0,003489 p + 0,00001219^2

d 50/4 = 0,9881 + 0,003429 p -|- 0,00001225;/^

d 6»/4 = 0,9833 + 0,003376 ;j + 0,00001219 p"^

Naar undtages den første Ligning, synes ogsaa her Koefficienten til p- at være

konstant. IMiddeltallet er 0,00001206.

Ved Udjævning faas følgende Ligninger:

d 20/4 = 0,9983 + 0,003646 p + 0,00001206;?2

d 30/4 = 0,9957 4- 0,003560 p -(- —
d ^°/4 = 0,9923 + 0,003490 2J + —
d 5"/4 = 0,9881 -f 0,003435;? + —
rf6o/, ^ 0,9833 + 0,003380 ;j + —

Differenserne mellem de iagttagne og de af disse Ligninger beregnede Værdier ere

t I II III IV

20 4- 0,0001 + 0,0006 + 0,0003 — 0,0009

30 — 0,0002 + 0,0002 + 0,0001 — 0.0005

40 — 0,0002 -\- 0,0006 + 0,0003 — 0,0003

60 — 0,0003 + 0,0006 i 0,0000 — 0,0004

60 — 0,0003 + 0,0006 + 0,0002 — 0,0006
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Opløsning L
Drejniugsvinkler.

r 9 yr Ib mh

t a t a t a t a t a

15,1 + 1,21 15,5 +1,«6 15,3 +2,48 15,1 +4,33 15,2 +5,14

26,7 +0,70 30,1 +0,97 28,9 +1,54 28,2 +3,03 27,5 +3,83

41,0 +0,1G 38,6 +0,48 40,5 +0,77 41,6 + 1,81 41,5 +2,47

50,2 — 0,19 51,2 -0,12 51,0 +0,23 50,4 + 1,11 50,8 +1,60

60,0 —0,51 60,0 -0,50 60,0 -0,31 60,0 +0,36 60,0 +0,77

Opløsning II.

r 9 9>' Ib mb

t a t a t a t a. t a

17,7 +0,33 17,6 +0,54 17,6 +0,90 17,6 +1,91 17,6 +2,44

27,9 +0,03 30,6 +0,11 29,9 +0,45 29,3 +1,24 28,5 + 1,73

40,7 — 0,25 39,8 —0,18 40,4 —0,01 41,3 +0,54 41,4 +0,89

49,8 —0,46 51,6 —0,53 51,1 —0,39 50,3 +0,04 50,8 +0,31

60,1 -0,70 59,7 —0,72 59,9 —0,74 60,0 —0,41 60,0 —0,21

øsning III.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

16,2 —0,07 16,1 +0,03 16,1 +0,14 16,2 +0,59 16,2 +0,8«

27,0 -0,19 30,9 —0,22 29,9 -0,14 29,1 +0,26 28,2 +0,54

41,0 —0,36 42,5 —0,41 42,1 — 0,38 41,4 —0,15 41,9 +0,03

50,1 —0,51 51,5 —0,56 51,2 —0,56 50,6 -0,40 51,1 —0,2U

60,5 -0,61 60,0 —0,68 60,2 — 0,76 60,4 —0,67 60,5 —0,58

Opløsning IV.

r 9 gr Ib mb

t a t « t a t a t a

17.7 —0,17 17,2 -0,16 17,3 —0,14 17,5 +0,06 17,3 +0,08

27,8 — 0,23 29,4 — 0,24 29,5 —0,24 29,fi —0,16 28,5 — 0,09

40,8 -0,31 41,3 —0,32 41,2 -0,37 41,0 —0,32 41,1 -0,27

50,1 —0,35 51,0 —0,39 51,0 —0,43 50,6 -0,42 51,0 -0,38

60,2 — 0,39 59,0 -0,41 59,3 —0,49 59,8 -0,49 60,0 -0,17

Af disse Tal og de til lagttagelsestemperaturerne interpolerede Vægtfylder beregnes

følgende



Opløsning I.

Specilike Drejninger.

r 9 gr Ih mh

[«] J [a]
1

J [«] z) [«] J [a\ å

+ +0,01 + 2,20 -0,04 + 3,29 +0,05 + 5,75 —0,01 + 6,82 -0,10

0,94 — 0,05 1,30 +0,08 2,06 +0,01 4,05 -0,01 5,12 —0,10

0,22 — 0,03 0,63 0,00 1,04 — 0,06 2,44 — 0,04 3,33 -0,05

— 0,26 -0,05 — 0,1G -0,01 0,31 +0,03 1,50 —0,03 2,17 —0,03

0,70 0,00 0,68 +0,06 — 0,42 — 0,02 0,49 —0,08 1,05 — 0,02

Opløsning II.

r y gr Ib mb

[«] A [«] J [«] A [«] A [«]

+ 0,62 +0,02 + 1,01 -0,05 + 1,S8 —0,06 + 3,57 —0,09 + 4,56 0,00

0,06 —0,06 0,21 -0,05 0,85 +0,06 2,33 +0,04 3,25 +0,02
— 0,47 -0,01 — 0,34 —0,06 — 0,02 —0,03 1,02 0,00 ],69 —0,03

0,88 -0,02 1,01 — 0,08 0,74 0,00 0,08 —0,07 0,59 —0,08

1,34 —0,03 1,38 — 0,02 1,42 —0,10 — 0,79 —0,08 — 0,40 —0,08

Opløsning III.

r u gr Ib mb

[«] J A W\ J [«] A

— 0,21 0,00 + 0,06 —0,03 + 0,41 —0,13 + 1,75 — 0,29 + 2,55 — 0,09

0,57 +0,10 — 0,66 +0,04 — 0,42 0,00 0,77 +0,10 1,61 +0,.23

1,08 +0,12 1,23 +0,04 1,14 +0,07 - 0,45 +0,05 0,09 +0,11

1,54 0,00 1,69 0,00 1,69 +0,08 1,20 +0,08 — 0,87 +0,04

1,85 +0,08 2,06 0,00 2,30 —0,01 2,03 0,00 1,76 +0,02

Opløsning IV.

r y gr Ib mb

[«] A [«] A [«] A [«] J [«] J

— 1,20 —0,05 — 1,01 +0,03 — 0,8S 0,00 + 0,38 +0,23 + 0,51 +0,04
1,46 +0,04 1,52 +0,06 1,52 +0,10 — 1,02 f0,02 — 0,57 0,00

1,98 -0,05 2,04 +0,03 2,36 —0,07 2,0-1 —0,04 1,72 —0,06

2,24 — 0,02 2,50 —0,06 2,76 +0,04 2,69 +0,02 2,14 +0,03

2,51 -f0,02 2,64 +0,09 3,15 +0,06 .3,16 +0,15 3,03 -i-0,u

(Om Bebdninsen af J sc S. 180(401).

Heraf beregnes følgende Temitoraliirligninger

:
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Rødt / = 657,0.

I. [a] = + 0,261 — 0,0509 (^— 40) + 0,000118(i*— 40)2

II. - = — 0,449 — 0,0451 —
-f- 0,000052

III. - = — 1,061 — 0,0389 — — 0,000097 —
IV. - = — 1,935 — 0,03)9 — -(- 0,000146 —

Gult Å = 589,0.

I. [a] = _|_ 0,574 — 0,0655 (f— 40) -f- 0,000115(/^— 40)-

II. - = — 0,357 — 0,0571 — -^ 0,000207 —
Hl. - = — 1,115 — 0,0487 — -1- 0,000032 —
IV. - == — 2,005 — 0,0399 — -^ 0,000211 —

Grønt ; = 534.0.

I. [et] = 1,105 — 0,0804 (^— 40) -1- 0,000322(^— 40)2

II. - = -j- 0,038 — 0,0740 —
-f- 0,000061 -

III. - == -1,010 — 0,0611 — — 0,000098 —
IV. - = — 2,251 — 0,0549 — -|- 0,000441 —

Lyseblå at X = 465,5.

I. [«] = -^ 2,629 — 0,1148 — 40) + 0,000421 (^— 40)2

II. - = + 1,153 - 0,1037 — + 0,000252 —
III. - = — 0,297 — 0,0867 — + 0,000095 —
IV. - = — 1,96] — 0,0809 — + 0,001024 —

Mørkeblaat ?. = 445,3.

I. [a] == + 3,514 — 0,1272 (^— 40) + 0,000214(^— 40)2

II. - = + 1,854 — 0,1176 — + 0,000194 —
III. - = + 0,30J — 0,1013 — + 0,000081 —
IV. - == — 1,620 — 0,082] — + 0,000579 —

Af disse Ligninger og Opløsningernes bekendte Procentindhold har jeg dernæst

beregnet følgende Ligninger, som angive Afhængigheden baade af Temperatur og Koncen-

tration, q betyder Vægtprocent Vand.

r [a] = + 2,270 — 0,0490*2 — [0,0680 —- 0,00042 [t — 40) + 0,000055 — 40)2

9 - = + 2,877 — 0,0576 g — [0,0885 —- 0,00057 q]
— + 0,000141 —

9>' - = + 4,162 — 0,0750*7 — [0,1034 — 0,00057 5']
— + 0,000181 —

Ih - == +6,792 — 0,1025 q— [0,1440 — 0,00076*/] — + 0,000448 —
mb - == +8,189 — 0,11 47 5 — [0,1696 —- 0,00100*7] — + 0,000226
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-40) -1- 0,000055 [t-

- + -
40)2

Hertil svarer følgende Sæl udjævnede T e m p e r a t u r li gn i n g er

:

Rødt.

[. \a\ = + 0,296 — 0,0511 [t-

II, - = — 0,420 — 0,0449

III. - = _ |,l.5fi — 0,0386

IV. - = — 1,897 — 0,0322

Gult.

III.

IV.

Grønt.

I.

II.

III.

IV.

L y s e b 1 a a t.

I. « =

III.

IV.

iVIørkeblaat.

I. f«l

II.

III.

IV.

+ 0,557

— 0,291

—
1 ,149

~ 2,020

+ 1,141

+ 0,036

— 1,081

— 2,216

+ 2,664

+ 1,154

-- 0,372

—
1 ,923

0,0655 — 40) + 0,0001 4 1 — 40)

-

0,0571 — + —
0,0486 — + —
0,0400 — + —

.

0,0804 (^—40) + 0,000181 (/— 40)"

0,0720 — + —
0,0635 — + —
0,0549 — + —

0,1134 [f—\0) + 0,000448 [t-

0,1022 — + —
0,0909 — + —
0,0794 — 4- —

40)2

+ 3,568 — 0,1293 — 40) + 0,000226(^— 40)-

-1-1,878 — 0,1146 — + —
-\- 0,170 — 0,0997 ~ -\- —
—

1 ,566 — 0,0846 — + —
Differenserne mellem de iagttagne og de af disse Ligninger beregnede ^"a-rdier

af de specifike Drejninger ere opførte i Tabellerne S. 178(38) under Rubriken J.

Af Temperatur- og Koncentralionsligningerne faas følgende Temperaturligniuaer

for ren Æ b I e s y r e

:

r \a\ = + 2,270— 0,0680

g - = -\- 2,877 — 0,0885

gr - = -(- 4,162 — 0,1034

Ih - = -|- 6,792 — 0,1440

iiih - r= -|- 8,189 -- O.lC'.iC.

40) + 0,000055 (^—10)'"

— 4- 0,000141 —
— -|- 0,000181 —
— -j- 0,000448 —

I
0.000226 —

Max.

618

314

286

161

375

351 +40

391
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Heraf beregnes følgende specifike Drejninger for ren Æblesyre

:

r 9 gr Ib mb
20 + 3,660 + 4,703 + 6,302 + 9,851 + 1 1,671

30 2,955 3,776 5,214 8,277 9.908

40 2,270 2,877 4,162 6,792 8,189

50 1,695 2,006 3,146 5,397 6,616

60 0,930 1,163 2,166 4,091 4,887

grafiske Frernstilling af disse Tal findes Fig. 3.

T

Af Tabellen og Figuren fremgaar det, at den rene Æblesyre ved alle de under-

søgte Temperaturer er højredrejende og normalt dispergerende. Medens Vinsyrens Drej-

ning tiltager ved Opvarmning, aftager Æblesyrens. Det er at vente, al den rene Æblesyre

ved tilstrækkelig høje Temperaturer vil blive anomalt dispergerende , men som Følge af

Dispersionskurvens Beliggenhed vil der her blive et Drejnings m i n i m u m. Dette Minimum

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem, Afd. XI. 3. 24
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vil allerede optræde ved 80°, idet de specifike Drejninger ved denne Temperatur beregnes

til (Ligninger S. 180(40)):

r g gr Ib mb

— 0,3C — 0,44 + 0,32 +1,75 +1,77

Ved videre Opvarmning vil Minimet rykke hen imod violet, ganske som hos den

rene Vinsyre.

I tilstrækkelig fortyndede
,

vandige Opløsninger indtræder den anomale Dispersion

allerede ved almindelig Temperatur. Opløsning I har normal Dispersion ved alle de under-

søgte Temperaturer. I Opl. Il begynder den anomale Dispersion ved lidt over 40°; i Opl.

III ved lidt under 30° og i Opl. IV ved et Par og tyve Grader. Ved Opvarmning for-

rykkes ogsaa her Minimet henimod violet, saaledes at den svageste Opløsning (IV) ved 60°

har Minimum i lyseblaat. Ved yderligere Opvarmning eller Fortynding vil Minimet skydes

helt udenfor det synlige Spektrum
,

og der er da igen indtraadt normal Dispersion , men

af en anden Art end den første. Ligesom hos Vinsyren findes der altsaa ogsaa her to

Omraader med normal Dispersion af forskellig Art, adskilte ved et Omraade med anomal

Dispersion. Baade hos Vinsyre og Æblesyre er Forholdet mellem Temperatur- og Kon-

centrationsændringer det, at Opvarmning og Fortynding virke i samme Retning.

Ældre Undersøgelser. Æblesyrens Dispersion er tidligere undersøgt af

Nasini og Gennari ^) , som i fortyndede vandige Opløsninger fandt nogle yderst mærkelige

Anomalier, som ikke genfindes hos nogen af de senere Undersøgere, Walden-) og Worin-

ger^). Alle disse Arbejder tage kun Sigte paa Forholdene ved én bestemt Temperatur.

Th. Thomsen'') undersøger derimod Æblesyreopløsningernes Forhold ved forskellige Tem-

peraturer, men kun for én Farve (Natriumlys).

De vinsure Ætherarter, Vinsyre og Æblesyre ere alle Stoffer, hvis specifike Drej-

ning ændrer sig stærkt med Temperaturen, og, som det er vist for de to sidstnævntes

Vedkommende, med Fortyndingen. Variationerne ere altsaa i begge Tilfælde store, saa at

det har været forholdsvis let at fastslaa i hvert Fald tilnærmede Love for disse Variationer.

Som et af de væsentligste Resultater af det foregaaende kan fremhæves Sikkerheden for, al

Dispersionen (inaalt paa den almindelige Maade) virkelig lider en Ændring med Temperatur

og Koncentration. Dette Resultat stemmer for Vinsyrens Vedkommende uanske visi med

') Zeilschr. f. physikal. Cheniie 1« (1S9()).

BericlUe 32. 2849 (1899).

''] Zeitsclir. r. physikal. Cliemie. 3«. 33G (1901).

*) Berlchte 15. 441.
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de tidligere Undersøgelser (se S. 175 (35)), men paa den anden Side staar det i direkte Mod-

strid med de allerfleste Iagttagelser paa dette Omraade. Af Undersøgelser over Disper-

sionens Forhold overfor Temperaturen skal jeg anføre Le Chatelier M (Kvarts), Gernez ^)

(Ætheriske Olier, Kamfer, Rørsukker); Koncentrationens indflydelse paa Dispersionen er

undersøgt af Nasini^) (Santoninderivater)
,

Seyffart*) (Rørsukker), Arndtsen ^) (Kamfer, Rør-

sukker), Gennari ^) (Nikotin og Nikotinacetat).

Alle disse Iagttagere finde uden Undtagelse, at Dispersionen er uafhængig af Tem-

peratur eller Koncentration. Gennemser man nu den ovenfor givne Liste over de under-

søgte Stolfer, saa er det iøjnefaldende, at de alle have normal Dispersion og smaa

Variationer i Drejning med Temperatur og Koncentration. De danne altsaa en Gruppe

for sig, medens de vinsure Ætherarter, Vinsyre og Æblesyre danne en anden Gruppe med

anomal Dispersion og store Variationer; her er Dispersionen tydelig afhængig

af Temperatur og Koncentration. Det er nu næppe rimeligt, at disse to Grupper af aktive

Stoffer vil kunne holdes skarpt adskilte
;
meget snarere vil der ved mere omfattende Under-

søgelser fremkomme jævne Overgange mellem dem. Men som foreløbigt Karaktermærke

synes Sammenhængen mellem Dispersionens Art og Variationens Størrelse at være meget

anvendelig.

Som Repræsentant for Stoiferne med normal Dispersion og smaa Variationer har

jeg undersøgt

Vinsurt Kali-Natron.

Det venale Præparat blev gentagne Gange omkrystalliseret af Vand. I lO^' af det

saaledes rensede Præparat kunde ikke paavises Kalk eller Svovlsyre.

Der blev undersøgt 5 Opløsninger af forskellig Styrke.

Procentindhold

vandholdigt Salt. vandfrit Salt.

g I- 46,92 34,94

II. 42,91 31,96

III. 35,88 26,72

IV. 24,90 18,65

V. 9,35 7,10

1) Comptes. rend. 10». 264 (1889).

Ibid. 58. 1(08 (1864).

'>) Atti d r. acad.dei Lincei [3] 13. 129 (1882).

*) Inauguraldiss. Leipzig 1889. S. 36.

5) Ann. chim. phys. [3] 54. 403 (1858).

Zeitschr. f. physikal. Chemie. I«. 130.

24*
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Til Beregning af de speciflke Drejninger o. s. v. har jeg benyttet Procentmængderne

af vandfrit Salt.

Vægtfylder cPU.

t 1 II III IV V

20 1,2647 1,2401 1,1965 1,1313 1,0470

30 1,2593 1,2350 1,1913 1,1269 1,0437

40 1,2538 1,2293 1,1860 1,1223 1,0398

50 1,2475 1,2240 1,1805 1,1173 1,0355

60 1,2417 1,2178 1,1752 1,1116 1,0303

Af disse Bestemmelser har jeg ved de mindste Kvadraters Methode beregnet føl-

gende Ligninger, hvor p er Procentindhold af vandfrit Salt.

c? 20/^ ^ 0^9983 _(_ 0^006660 _p + 0,00002801/)^

d ^''/4 == 0,9957 -f- 0,006563^ 4" 0,00002861/92

d ^°/4 = 0,9923 4- 0,006482/? -f 0,00002884 /)2

d ^"U = 0,9881 4- 0,006472/) + 0,00002761/?-

d = 0,9833 -f 0,006410 /> -f 0,00002852 /»^

Ogsaa her synes Koefficienten til j)^ at være konstant. Middeltallet er 0,00002833.

Ved Udjævning faas følgende Ligninger:

d 20/4 = 0,9983 + 0,006653/? + 0,00002833

d'^'^/i = 0,9957 + 0,006560/? +
d ^°/4 == 0,9923 + 0,006500/? +
d ^"/4 = 0,9881 + 0,006445/? + »

d ^"/i = 0,9833 -f 0,006415/? -f-
j>

Differenserne mellem de iagttagne og de af disse Ligninger beregnede N ærdier ere:

t I II III IV V

20 + 0,0001 — 0,0001 + 0,0003 + 0,0003 — 0,0006

30 i 0,0000 — 0,0002 + 0,0001 4- 0,0007 — 0,0003

40 — 0,0001 + 0,0005 — 0,0002 + 0,0003 — 0,0003

50 + 0,0002 — 0,0001 JL_ 0,0000 + 0,0010 — 0,0012

60 4^ 0,0000 — 0,0005 + 0,0002 -f- 0,0005 — 0,0004
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Opløsning [.

Drejniugsvinkler.

r 9 gr Ih mb

t a t a t a t a t a

16,2 +10,27 16,1 12,91 16,5 15,82 16,4 20,90 16,3 22,76

30,1 10,24 28,9 12,85 30,0 15,77 30,8 20,83 31,2 22,71

38,7 10,22 40,3 12,79 40,1 15,69 37,8 20,74 38,7 ;22,66

51,8 10,17 49,5 12,72 49,9 15,63 50,5 20,65 51,3 22,56

61,4 10,o(J 61,4 12,61 61,9 15,51 62,0 20,44 62,0 22,44

Opløsning II.

r 9 9>- Ib mb

t a t a t a t a t a

17,3 9,31 18,0 11,69 17,9 14,32 17,8 18,88 17,6 20,75

28,3 9,31 31,0 11,66 30,8 14,29 28,9 18,86 30,1 20,71

41,4 9,28 40,0 11,62 38,2 14,26 39,2 18,85 40,5 20,69

52,1 9,25 49,0 11,54 50,7 14,18 51,5 18,79 50,7 20,61

61,0 9,18 59,7 11,49 61,0 14,11 61,0 18,69 61,0 20,52

Opløsning III.

r 9 9^ Ib mb

t a t a t a t a t a

16,9 7,55 16,2 9,46 16,3 11,64 16,5 15,36 16,7 16,80

31,7 7,59 28,6 9,48 29,4 11,64 31,0 15,33 30,0 16,81

40,8 7,53 39,9 9,44 40,7 11,58 41,5 15,29 41,8 16,77

51,1 7,51 51,7 9,39 51,1 11,55 51,0 15,25 51,0 16,76

61,5 7,47 63,2 9,33 63,0 11,48 62,3 15,18 62,8 16,68

Opløsning IV

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

16,8 4,99 17,6 6,24 17,3 7,69 17,1 10,14 17,0 11,07

29,0 5,01 30,5 6,25 30,8 7,68 29,5 10,145 30,2 11,09

40,3 5,015 40,5 6,25 42,1 7,67 41,8 10,15 41,1 11,15

50,2 5,02 53,0 6,24 53,0 7,65 52,5 10,14 51,5 11,21

60,9 5,01 61,5 6,22 61,7 7,65 61,3 10,11 61,5 11,13

Opløsning V.

r 9 gr Ib mb

t a a t a t a t a

15,3 1,73 15,2 2,20 15,8 2,67 15,7 3,56 15,5 3,92

28,9 1,78 28,0 2,21 29,0 2,73 29,6 3,58 30,0 3,96

41,1 1,81 39,6 2,23 42,3 2,75 42,0 3,64 41,5 4,00

53,0 1,80 52,4 2,23 53,6 2,73 53,3 3,64 53,1 4,02

63,2 1,81 63,2 2,23 62,3 2,75 63,0 3,66 62,8 4,02

Af disse Tal og de til lagttagelsestemperaturerne interpolerede Vægtfylder beregnes følgende
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Opløsning I.

Speciflke Drejninger.

r 9 gr Ib inh

[a] å [«] zJ [«] å [«]

23,2] +0,02 29,17 +0,02 35,75 — 0,02 47,23 0,00 51,43 0,00

23.27 —0,02 29,17 -0,01 35,84 +0,03 47,35 +0,05 51,63 +0,01

23,31 0,00 29,19 +0,01 35,81 -0,01 47,28 —0,03 51,68 0,00

23,34 +0,05 29,15 0,00 35,83 +0,02 47,35 +0,07 51,75 +0,01

23,19 —0,04 29,07 -0,01 3.5,76 -0,01 47,14 —0,07 51,75 0,00

Opløsning II.

r 9 gr Ih mb

[«] é [«] J [«] é [«] é [«] J

23,46 +0,01 29,47 — 0,02 36,10 0,00 47,59 +0,03 52,30 +0,03

23,57 0,00 29,56 0,00 36,22 +0,01 47,76 —0,04 52,47 —0,03

23,63 —0,01 29,57 +0,01 36,25 0,00 47,94 0,00 52,65 +0,02

23,66 +0,02 29,48 —0,05 36,25 —0,02 48,05 +0,03 52,68 —0,01

23,58 —0,02 29,49 +0,04 36,24 0,00 48,00 —0,02 52,70 0,00

Oplåsning Ilf.

r 9 gr Ih mb

[«] J [«] A [«] é [«] zJ

23,59 —0,07 29,55 -0,04 36,36 -0,04 47,98 0,00 52,48 —0,02

23,86 +0,10 29,76 +0,03 36,55 +0,05 48,18 +0,01 52,80 +0,03

23,76 —0,03 29,78 —0,01 36,54 —0,02 48,27 0,00 52,95 —0,02

23,81 +0,01 29,77 —0,02 36,61 +0,02 48,34 +0,01 53,13 +0,05

23,79 0,00 29,74 +0,02 36,59 0,00 48,36 0,00 53,15 —0,02

Opløsning IV.

r 9 gr Ib mb

[«] A [«] J [a] [«] J [a]

23,76 0,00 29,72 0,00 36,62 0,00 48,28 +0,02 52,71 +0,13

23,96 +0,01 29,90 —0,01 36,75 0,00 48,52 —0,04 53,06 —0,13

24,09 0,00 30,02 0,00 36,87 0,00 48,79 0,00 53,58 —0,03

24,22 +0,02 30,14 +0,02 36,95 —0,05 48,97 +0,02 54,11 +0,18

24,29 0,00 30,17 0,00 37,11 0,00 49,03 —0,02 53,99 —0,18

Opløsning V.

9 gr Ib mb

[«] [«] J [«] [«] zJ [«] J

23,24 —0,04 29,55 +0,07 35,87 —0,10 47,83 +0,23 52,66 +0,10

24,01 +0,08 29,80 -0,08 36,82 +0,14 48,29 —0,20 53,43 —0,10

24,52 0,00 30,19 +0,03 37,27 +0,10 49,38 +0,15 54,19 +0,08

24,60 —0,15 30,35 —0,04 87,18 —0,82 49,56 —0,13 54,7S +0,04

24,76 +0,10 30,51 0,00 87,61 +0,15 50,07 0,00 54,99 —0,05
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Af disse Tal beregnes følgende Temperaturligninger:

Rødt Å = 656,1. Maxima

I. [a] = 23,31 + 0,0004 (t — 40) — 0,00019 (i — 40)^ 41

II. - = 23,63 + 0,0031 — — 0,00023 — 47

III. - = 23,79 + 0,0027 — —0,00012 — 51

IV. - = 24,09 + 0,0118 — — 0,00010 — 99

V. - = 24,41 + 0,0276 — — 0,00073 — 59

Gult Å = 589,0.

I. [a] = 29,18 — 0,0019(^ — 40) — 0,00013(^ — 40)^ 33

II. - = 29,56 — 0,0014 — — 0,00021 — 37

III. - = 29,79 + 0,0026 — — 0,00024 — 45

IV. - = 30,01 + 0,0101 — — 0,00014 — 76

V. - = 30,17 + 0,0210 — — 0,00027 — 79

Grønt ; = 533,5.

I. [a] = 35,82 — 0,0002(^ — 40) — 0,00010(^ — 40)- 39

II. - = 36,26 + 0,0030 — — 0,00018 — 48

III. - = 36,56 + 0,0040 — — 0,00011 — 58

IV. - = 36,85 + 0,0111 — + 0,00005 — —
,

V. - = 37,10 + 0,0308 — — 0,00066 — 63

Lyseblå al Å = 465,5.

I. [«| = 47,31 — 0,0007(^ — 40) — 0,00018(^ — 40)2 38

II. - = 47,94 + 0,0104 — — 0,00033 — 56

III. - = 48,26 + 0,0082 — — 0,00016 — 66

IV. - = 48,76 + 0,0176 — — 0,00019 — 86

V. - = 49,06 + 0,0518 — — 0,00036 — 1 12

Mørkeblaat Å = 443,5.

I. [«] = 51,69 + 0,0066(^ — 40) — 0,00018(^ — 40)2 58

II. - == 52,62 + 0,0095 — — 0,00028 — 57

III. - = 52,95 + 0,0142 — —0,00019 — 77

IV. - == 53,57 + 0,0351 — — 0,00034 — 92

V. - = 54,09 + 0,0516 — — 0,00045 — 97

Differenserne mellem de fundne og de af disse Ligninger beregnede Værdier findes

i Tabellerne S. 186(46) under Rubrikken J.

Af Ligningerne (og Tabellerne) ses det, at den specifike Drejning varierer meget

lidt med Temperatur og Koncentration. Ikke desto mindre er Temperaturvariationen
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tydelig parabolsk, og der knytter sig til dette Tilfælde den særlige Interesse, at Maxi-

mumstemperaturerne (Parablernes Toppunkter) ligge imellem eller meget nær udenfor de

undersøgte Temperaturer. Trods de yderst smaa Variationer, der foreligge til Maaling,

maa det dog siges, at Iagttagelserne have givet et særdeles tilfredsstillende Resultat,

eftersom disse Maximumstemperaturer vise en paafaldende Hegelmæssighed. De til-

tage nemlig, med en ganske enkelt Undtagelse, stærkt med Fortyndingen. Det er

herefter højst sandsynligt, at det rene Salt, hvis Drejning dog ikke kan extrapoleres

med nogen Sikkerhed, har Maximum af Drejning betydelig under almindelig Temperatur.

Af Temperaturligningerne har jeg dernæst beregnet de speciflke Drejninger for

Temperaturerne 20, 30, 40, 50 og 60°, og af disse igen de almindelige Dispersionskoef-

flcienter, som findes opførte i følgende Tabeller. Koefficienterne ere beregnede med gult

som Grundlag, da Bestemmelserne for denne Farve maa anses for de nøjagtigste.

II.

t r:g gr:g lh:g mh : g t r:g g^- g lb:g mb : g

20 0,795 1,226 1,619 1,764 20 0,796 1,225 1,615 1,775

30 0,798 1,227 1,620 1,767 30 0,798 1,226 1,617 1,777

40 0,799 1,228 1,622 1,771 40 0,799 1,227 1,620 1,779

50 0,800 1,228 1,623 1,774 50 0,800 1,228 1,625 1,784

60 0,800 1,231 1,625 1,780 60 0,800 1,229 1,628 1,787

III. IV.

t r\g gr '• g lb:g mb : g t r:g gr-g Ib -.g mb : g

20 0,798 1,229 1,621 1,775 20 0,800 1,231 1,623 1,773

30 0,799 1,229 1,619 1,774 30 0,802 1,229 1,624 1,778

40 0,801 1,230 1,621 1,778 40 0,803 1,227 1,624 1,782

50 0,800 1,230 1,623 1,782 50 0,804 1,227 1,624 1,786

60 0,800 1,231 1,626 1,788 60 0,805 1,228 1,626 1,790

t r:g .9''
: g Ib: g mb : g

20 0,794 1,220 1,619 1,788

30 0,805 1,235 1,629 1,791

40 0,8U 1,239 1.631 1,797

50 0,812 1,235 1,C3S 1,798

60 0,812 1,233 1,639 1.803
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Det ses , at Dispersionskoefficienten er meget nær uafhængig af Temperatur og

Koncentration, men dog ikke ganske. Med yderst faa Undtagelser viser den en tydelig

Tendens til at stige ved Opvarmning og Fortynding, altsaa ganske det samme

Forhold mellem Koncentrationen og Temperaturen , som de tidligere behandlede Stoffer

udviste. Endvidere viser det sig, at denne Ændring, hvor svag den end er, dog er tydelig

stærkere for mørkeblaat end for lyseblaat, og stadig svagere henimod rødt; atter en Ana-

logi med de stærkt varierende Stoffer. Det synes saaledes, at Forskellen mellem de stærkt

varierende (anomalt dispergerende) og de svagt varierende (normalt dispergerende) Stoffer

kun er en Gradsforskel.

Ældre Undersøgelser. Krecke^) har bestemt Dispersionen for en enkelt, van-

dig Opløsning ved 25° ; Th. Thomsen ^) har for 4 vandige Opløsninger og Natriumlys be-

stemt Drejningen ved 15, 20 og 25°, og funden, at den speciflke Drejning voxer yderst

svagt ved Opvarmning og Fortynding.

Vinsyre i alkoholisk Opløsning.

Den anvendte Alkohol var venal »absolut Alkohol«. Dens Vægtfylde maaltes ved

20° til 0,7921. Den indeholdt altsaa 99,15 Vægtprocent absolut Alkohol.

Der blev undersøgt 4 Opløsninger af forskellig Styrke.

Opløsning I. Procentindhold 19,73

— II. — 16,18

— m. — 11,63

— IV. — 6,45

Vægtfylder d'U.

t I II III IV

20 0;8931 0,8736 0,8480 0,8199

30 0,8844 0,8648 0,8395 0,8122

40 OjSi.W 0,8563 0,8308 0,8022

50 0,86G7 0,8472 0,8218 0,7937

') Landolt: Drelmngsvermogeii. Pag. 494.

2) Joui-n. t. pialtt. Chemi [2] 34. 90.

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, natui vidensk. og matUem. Afd. XI. 3. 25
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Opløsning I.
Drejningsvinkler.

r 9 gr Ib mb

t « t a t a t a t a

18,0 +0,73 18,0 +0,73 18,0 +0,54 18,0 —0,36 18,0 —0,84

28,4 +0,93 30,2 +1,09 29,9 +0,96 29,4 +0,32 28,9 -0,15

41,4 +1,22 43,0 +1,40 42,9 +1,38 42,0 +0,92 42,6 -+•0,62

Opløsning II.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

16,5 +0,48 16,0 +0,43 16,1 +0,85 16,4 —0,49 16,3 —0,91

28,7 +0,70 29,5 +0,74 28,3 +0,63 27,6 +0,07 27,5 —0,30

42,1 +0,92 43,5 +1,07 43,2 +1,04 42,7 +0,65 43,1 +0,42

Opløsning III.

r 9 gr Ib mb

t « t a t « t a t a

14,9 + 0,34 14,6 +0,38 14,6 +0,12 14.8 —0,36 14,7 —0,66

27,8 +0,46 28,9 +0,52 28,8 +0,43 29,2 +0,04 28,6 —0,21

41,4 +0,62 42,0 +0,70 42,0 +0,66 41,8 +0,38 42,0 +0,23

Opløsning IV.

r 9 gr Ib mb

t a t « t a t a t a

14,0 +0,16 14,0 +0,12 14,0 +0,07 14,0 —0,20 14,0 —0,32

25,6 +0,23 29,0 +0,26 28,2 +0,27 27,3 +0,06 26,4 —0,09

41,c +0,31 43,2 +0,36 43,1 +0,38- 42,1 +0,27 42,5 +0,20

Af disse Tal og de til lagttagelsestemperaturerne interpolerede Vægtfylder har jeg

beregnet følgende

Speciflke Drejninger.

Opløsning I. Opløsning II.

r 9 gr Ib mb r 9 gr Ib mb

+4,14 +4,14 +3,00 -2,04 — 4,70 +3,39 +8,03 +1,80 -3,46 -6,48

5,32 6,35 5,50 +1,92 0,80 5,00 5,28 4,49 +0,50 2,14

7,07 8,13 8,01 5,33 +3,60 6,65 7,75 7,53 4,70 +3,04

Opløsning III. Opløsning IV.

r 9 gr Ib mh r 9 gr Ib mb

+3,43 +2,82 +1,21 —8,63 —6,65 +8,01 +2,86 +1,38 —3,76 —6,01

4,70 5,32 4,40 +0,41 2,15 4,38 4,97 5,15 + 1,14 1,71

6,42 7,26 6,81 3,94 +2,38 6,00 6,98 7,37 5,23 +3,87
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Heraf beregnes følgende Temperaturligninger:

Rødt Å = 657,0.

I. fa] = _^5,6i+0,126(^— 30) + 0,0009(^—30)2

II. - = 5,16 + 0,127 — — 0,0004

III. - = 4,96 + 0,116 — + 0,0011 —
IV. - = 4,86 + 0,105 — — 0,0006 —

Gult Å = 589,0.

I. [a] = -f- 6,22 + 0,161 — 30) — 0,0010(^— 30)2

II. - = 5,37 + 0,172 — + 0,0003 —
III. - = 5,60 + 0,159 — 0,0010 —
IV. - = 5,12 + 0,159 — — 0,0013 —

Grønt Å = 533,0.

I. [a] = + 5,62 + 0,199 ((5-30) — 0,0005(^—30)2

II. - = 4,85 + 0,211 — — 0,0006 — '

III. - = 4,64 + 0,201 — — 0,0015 —
IV. - = 5,51 + 0,197 — —0,0041 —

Lyseblaat Å = 470,0.

I. [a] = _|_2,l0 + 0,307(^— 30) — 0,0032(^—30)2

II. - = 1,26 + 0,308 — — 0,0029 —
III. - = 0,63 + 0,280 —
IV. - = 2,00 + 0,307 — — 0,0033 —

Mørkeblaat Å = 444,6.

I. [a| = _ 0,.50 + 0,341(^— 30) — 0,0013(^— 30)2

II. - = 1,24 + 0,361 — — 0,0019 —
III. - = 1,69 + 0,333 — + 0,0005 —
IV. - = 0,46 + 0,347 —

Det ses heraf, at alle de undersøgte Opløsninger have anomal Dispersion. Den

specifike Drejning voxer ved Opvarmning og aftager svagt ved Fortynding. Her er saa-

ledes ikke længere det samme Forhold mellem Temperaturens og Koncentrationens Ind-

flydelse, som hos de andre undersøgte Stoffer. Saavel Drejning som Dispersion ere yderst

forskellige fra de tilsvarende vandige Opløsningers. Sammenligner man saaledes de alko-

holiske Opløsninger I, II og III, som i Styrke ligge imellem de vandige Opløsninger IV

og V, med disse, saa viser der sig følgende Forskelligheder.

1) De vandige Opløsninger have langt stærkere Drejningsværdier end de alkoho-

liske. Dette gælder selvfølgelig kun for dette særlige Koncentrationsomraade , da de van-

25*
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dige Opløsningers Drejning jo varierer stærkt med Koncentrationen, de alkoholiskes der-

imod svagt.

2) De vandige Opløsninger have Dispersionsmaxima ved Lyseblaat-mørkeblaat, de

alkoholiske ved Rødt-gult.

3) De vandige Opløsningers Drejningsevne aftager stærkt, naar Koncentrationen

voxer, de alkoholiske Opløsningers tiltager svagt med Koncentrationen.

Forskellen er saaledes betydelig. Den illustreres af Figurerne 4 og 5 , af hvilke

den første fremstiller Dispersionen for den vandige Opløsning Nr. IV (beregnet af Lignin-

gerne S. 172(32)), den sidste for den alkoholiske Opløsning Nr. I (beregnet af Ligningerne

S. 191 (51)).

Dispersionskurverne for den alkoholiske Opløsning (Fig. 5) forlobe ganski' som den

rene Vinsyres Dispersionskurver (Fig. 2), hvilket viser, at Vinsyrens Dispersion ændres

langt mindre i alkoholisk end i vandig Oplosning.

Det har i denne Sammenhæng Interesse at se lidt nojere paa de hidtil foreliggende

Undersøgelser over Dispersionens Afhængighed af Opløsningsmidlet. Gen-

r iiv(-

A
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nari^ har undersøgt Nikotin, opløst i Vand, Methylaikohol, Æthylalkohol og Benzol, Nasini

og Gennari-) Æbiesyre, opløst i Vand, iVlethyl-, Æthyl-, Propylalkohol og Acetone, Nasini^)

5antonin, opløst i Kloroform og Æthylalkohol samt Santonid i de samme to Opløsnings-

midler, Seyffart*) Rørsukker, opløst i Vand og Æthylalkohol, Walden ^) Æbiesyre, opløst

i 14 forskellige organiske Vædsker.

O

-5

Det viser sig, at de undersøgte Stoffer ogsaa her kunne deles i to Grupper, og

det efter ganske det samme Princip , som blev anvendt overfor Forholdet til Temperatur

') Zeitschr. f. physikal. Chemie 19. 130.

2) Ibid. 19. 117.

') Atti d. r. acad. dei Lincei [3] 13. 142.

*) Inauguraldissei tation. Leipzig 1889. S. 42.

') Berichte d. deutsch. chem. Ges. 32. 2849.
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og Koncentration (S. 183(43)). Den ene Gruppe omfatter Nikotin, Santonin , Santonid og

Rørsukker, altsaa alle n or m a i t d i s p erge r e n d e Stoffer. Disse Stoffers Dispersion er,

som det fremgaar af Undersøgelserne, praktisk fuldstændig uafhængig af Opløsnings-

midlets Art. Derimod har den anomalt dispergerende Æblesyre, og, som det fremgaar

af mine Undersøgelser, den ligeledes anomale Vinsyre i høj Grad forskellig Dispersion, alt

efter det Opløsningsmiddel, der anvendes. Som man ser, er det Loven om Variations-

s tyrkens Sammenhæng med Dispersionskarakteren, der optræder ogsaa i dette

Forhold. Den "fuldstændige Uafhængighed« af Opløsningsmidlets Art, som de »normale"

Stoffers Dispersion skulde udvise, maa vel nok opfattes som en experimentelt begrundet

Tilnærmelse til den virkelige, men yderst svage Variation. (Jævnfør Vinsurt Kali-Natron.)



I

55 195

IV. Dispersionen.

Dispersionskoefflcienten.

Der har hidtil været talt om Dispersion i al Almindelighed, uden at dette Begreb

er bleven nærmere defineret. Skal der imidlertid være Tale om en grundig Undersøgelse

af Dispersionens Forhold under forskellige Omstændigheder, er en saadan Definition selv-

følgelig ganske nødvendig. Hidtil har man som oftest udtrykt Dispersionen ved den saa-

kaldte "Dispersionskoefficient« , som er Kvotienten af de speciflke Drejninger ved forskel-

lige Farver, i Reglen regnede ud fra en bestemt Farve som Grundlag. Det forekommer

mig, at dette Begreb langtfra er fyldestgørende, ja, at det endog i mange Tilfælde giver

et fuldstændig falsk Billede af Dispersionens Forløb. Til Belysning af denne Paastand

o

skal jeg kortelig gennemgaa Forholdene for det Tilfælde , at Dispersionskurven gaar fra

positive til negative Drejninger (som f. Ex. Dimethyllartrat ved 50, 60 og 70°) eller om-

vendt, som i Fig. 6, der forestiller et tænkt Tilfælde.

Det ses, at Dispersionen i enhver Henseende er normal, men ikke desto mindre

faar man, alt efter den Farve, man benytter som Grundlag for Beregningen, 5 ganske for-

skellige Billeder af Dispersionen. Den grafiske Fremstilling af disse Forhold findes i Fig. 7,

hvor Dispersionskoefflcienten er Ordinat, medens den tilsvarende Farve, der benyttes som

Grundlag, er Abscisse.
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Med Rødt som Grundlag (Linie 1) er Dispersionskoefficienten først positiv, af-

tagende fra I til Nul, derpaa negativ, numerisk voxende.

Med Gult som Grundlag (Linie 2) er Dispersionskoefficienten først positiv, > 1,

dernæst aftagende til Nul og endelig negativ, stærkt numerisk voxende.

Med Grønt som Grundlag (Linie 3) er Dispersionskoefficienten overalt uendelig,

undtagen i Grønt, hvor den er ubestemt.

Med Lyseblaat som Grundlag (Linie 4) er Dispersionskoefficienten først negativ,

voxende til Nul, dernæst positiv, voxende til over 1.

Med Mørkeblaat som Grundlag (Linie 5) er Dispersionskoefficienten først nega-

tiv, voxende til Nul, dernæst positiv, voxende til 1.

Selv om man nu, med dette i Erindring, vilde enes om, altid at benytte en be-

stemt Farve som Grundlag for Beregningen (i Praxis benyttes næsten altid Rødt) , saa

er dette endnu ikke tilstrækkeligt. Dels kunde det Tilfælde indtrætfe, at Drejningen for

den paagældende Farve netop var lig Nul; og dels kan det forekomme, at en ganske

ringe Temperaturændring kan fremkalde uforholdsmæ.ssig store Ændringer i Dispersions-

koefficientens Størrelse.

Som Exempel paa disse Forhold skal jeg anføre Dispersionskoefficienterne for Di-

methyltartrat, beregnede med Mørkeblaat som Grundlag (Tabel 8.160(20)1.
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t v.mh g : mb gr : mb Ih : mb mb -. mb
50 — 1,46 — 1,46 - 1,14 + 0,02 1

60 — 2,69

— 7,53

— 2,73 — 2,33 — 0,54 1

70 — 7,82 — 7,02 — 2,71 1

80 + 16,74 +17,74 + 16,48 + 8,10 1

90 + 4,65 + 5,03 + 4,76 + 2,70 I

+10

+5

-5

Af |Fig. 1 og Tabellen S. 160 (20) ses det, at selve Dispersionens Ændring med

Temperaturen er ganske jævn og regelmæssig. Saavel ovenstaaende Tabel som dens gra-

fiske Fremstilling, der findes i Fig. 8 (hvor Ordinaterne fremstille Dispersionskoefficienterne,

Abscisserne de tilsvarende Farver)
,

give derimod et ganske andet Billede af Forholdene.

Her ere Springene ved en Temperaturændring paa 10° ganske ujævne, og i et enkelt Tilfælde

(70— 80°) er Springet ganske uforholdsmæssig stort.

D. K. D. VideDsk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI. 3. 26
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Af denne Udvikling fremgaar det med tilstrækkelig Tydelighed, at Dispersions-

koefflcienten i mange Tilfælde aldeles ikke egner sig som exakt Udtryk for Dispersionen,

idet den giver et aldeles falsk Billede af dennes Forløb.

Imidlertid er det jo en Kendsgerning, at Dispersionskoefflcienten alligevel ofte

gør udmærket Tjeneste. Jeg skal saaledes blot henvise til det praktisk vigtige Forhold

mellem Kvarts og Rørsukker, som ved Anvendelse af Dispersionskoefflcienten vise sig at

have meget nær samme Dispersion. Rigtigheden af delte godtgøres jo uomtvisteligt af

den Omstændighed, at Kvartskiler kunne anvendes til Kompensation af Rørsukkeropløsninger

ved alle Farver.

Det drejer sig altsaa kun om at omdanne Begrebet Dispersionskoefficient paa

en saadan Maade, at det bliver anvendeligt i alle Tilfælde.

Til en saadan Omdannelse leverer den foreliggende Undersøgelse det fornødne

Materiale.

Til dette Øjemed regner jeg den specifike Drejnings Størrelse, ikke, som sædvan-

ligt, ud fra Nul, men ud fra Maximaldrejningen, altsaa fra Toppunktet « i Parablen

kalder jeg »den rationelle, specifike Drejning".

Denne Beregningsmaade har nu adskiUige Fordele fremfor den sædvanlige.

Regner man Temperaturen ud fra Maximaltemperaturen (149°) som Nulpunkt, saa

ses det let, at den "rationelle Drejning« blive proportional med Kvadratet

paa den "rationelle Temperatur«, r

Søger man nu af de "rationelle Drejninger^ for forskellige Farver, raeu ved en

bestemt Temperatur, at danne Dispersionskoefficienterne , saa viser det sig, at de derved

bestemte »rationelle Dispers i onskoefficien ter« blive uafhængige af Tem-
peraturen.

Den "rationelle Dispersionskoefficient".

[a] = a — 6(^—149)2.

Den derved bestemte Drejningsstørrelse, som jo bliver

a — [a] = b(t— \idf = [A]
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Heri ligger aahenbart en stor Fordel fremfor de store og uregelmæssige Variationer,

som den almindelige Dispersionskoefficient er underkastet ved Temperaturændringer.

Den "rationelle Dispersionskoefficient" beregnes altsaa ganske simpelt som Kvo-

tient af Størrelserne h i Temperaturligningerne

[a] = a — b{t— m)'\

tagne to og to. Gennemfører man denne Beregning paa Grundlag af de udjævnede Vær-

dier S. 165(25), saa faas følgende Tabel, hvor Værdierne for »gultn ere lagte til Grund som

de nøjagtigste.

r:g 9-9 Ib -.g mb :g

Dimethyltartrat 0,75 1 1,31 1,89 2,26

Diæthyltartrat 0,75 1 1,29 1,86 2,11

Dipropyltartrat 0,78 1 1,29 1,83 2,19

Det synes heraf at fremgaa, at den rationelle Dispersionskoefficient er

konstant i den homologe Række.

En Beregning af den rationelle Dispersionskoefficient, saaledes som den her er

foretaget, vil dog kun i de færreste Tilfælde være muhg. Dels, og det er foreløbig det

hyppigste Tilfælde, ere de maalte Variationer i Drejningen saa smaa og Iagttagelses-

fejlene relativt saa store, at de fornødne Extrapolationer ikke kunne foretages. Varia-

tionerne ved Temperaturændring ere endog meget hyppig saa smaa, at den Ændring af

Dispersionen , som ganske sikkert altid finder Sted ved Temperaturændring (smlgn. vin-

surt Kali-lNatron)
,

foreløbig slet ikke kan paavises. Det forklares herved let, at den al-

mindelige Dispersionskoefficient ofte gør udmærket Tjeneste.

Dels, og det er navnlig Tilfældet, naar det er fortyndede Opløsninger, der fore-

ligge til Undersøgelse, ere Drejningsværdierne for det rene, aktive Stof allerede belastede

med saamange Extrapolationer, at en yderligere Extrapolation til en Maximums- (eller

]VIiniraums-)temperatur vanskelig lader sig udføre.

Heldigvis give de ovenfor udviklede Formler et Middel i Hænde til ogsaa i dette

Tilfælde at beregne den rationelle Dispersionskoefficient.

Betragter man to forskellige Farver og to forskellige Temperaturer, altsaa

Wi = a,-b,{t,^Ty^ [aU = a,-b,{t,~T)^

[a], = a,-b,(t,-T)^ [«], = a,^b,{t^~T)^

saa faas deraf

= b,[{t,~T]^-{t,~T)^
hvoraf videre

[a|i— [«]2 ^ b^

N3 — [«]4 ^2"

26'
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Den rationelle Dispersionskoefficient {b^:b^) er al ts aa 1 i g m e d K vo

-

tienten af Differenserne mellem de specifike Drejninger for to forskellige

Temperaturer (under Forudsætning af, at Maximaltemperaturen virkelig er ens for

alle Farver).

Exempelvis ere de specifike Drejninger for Dimethyltartrat ved

r 9 5"' Ih mb

50° + 4,14 + 4,11 + 3,23 — 0,05 — 2,83

60° 4,545 4,61 3,94 + 0,91 — 1,69

med Differenserne — 0,405 — 0,50 — 0,71 — 0,96 - 1,14

hvoraf Kvotienterne
r Ib mh

9 g 9 9

0,81 1,42 1,92 2,28

medens 0,75 1,31 1,89 2,26

ere de tidligere beregnede rationelle DispersionskoefQcienter.

Ad denne Vej kunne nu de rationelle Dispersionskoefflcienter for Vinsyre og Æble-

syre beregnes. De fornødne Data findes i Tabellerne S. 173(33) og 181 (41). Gaar man

frem, som nylig udviklet, faar man følgende rationelle Dispersionskoefflcienter for

Vinsyre:

Beregnet af

20—30°

r

9

0,65

gr

9

1,07

Ih

9

1,57

mh

y
1,77

30—40° 0,64 1,07 1,59 1,76

40—50° 0,64 1,08 1,61 1,75

50—60° 0,63 1,08 1,63 1,74

0,640 1 ,075

Æble syre

:

1,600 1,755

Beregnet af

20—30°

r

9

0,76

91

9

1,17

Ih

9

1,70

mh

g

1,90

30—40° 0,76 1,17 1,65 1,91

40—50° 0,78 1,17 1,60 1,92

60—60° 0,79 1,16 1 ,65 1,93

0,770 1,170 1,625 1,915

1 begge Tilfælde vise de beregnede Kvotienter sig at være ganske

Temperaluren.
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Sammenstilling af Resultaterne.

1) De tre laveste normale, vinsure Ætherarter have ved de undersøgte Tempera-

turer anomal Dispersion.

2) De speciflke Drejninger for disse Ætherarter variere med Temperaturen efter

Ligningen

[a] = a_6(<— 149)2.

3) Den speciflke Drejnings Afhængighed af Bølgebredde og Temperatur fremstilles

ved Dispersionsforralen

, ,
c— dX

Å— h
[t— 149)2

4) Vinsyre og Æblesyre have i ren Tilstand og ved lavere Temperatur normal

Dispersion, som ved Opvarmning eller Fortynding bliver anomal, for sluttelig atter at

blive normal.

5) De vinsure Ætherarter, Vinsyre og Æblesyre samles foreløbig i én Gruppe,

som karakteriseres ved anomal Dispersion og stærke Ændringer i Dispersion og Drejning

med Temperatur, Koncentration og Opløsningsmiddel.

6) Vinsurt Kali-Natron staar som Repræsentant for en anden og langt talrigere

Gruppe af Stoffer, hvis Dispersion er normal og kun varierer meget lidt med Temperatur,

Koncentration og Opløsningsmiddel.

7) Af Temperaturligningen for de vinsure Ætherarter afledes Begrebet « rationel

Drejning", [^J, som regnes ud fra Drejningen ved den »rationelle Temperatur«, r (Maximal-

temperaturen 149°).

8) Den "rationelle Drejning« er proportional med Kvadratet paa den »rationelle

Temperatur«
[A] = bv'.

9) Af den "rationelle Drejning« afledes paa sædvanlig Maade Begrebet "rationel

Dispersionskoefflcient«.

10) Den "rationelle Dispersionskoefflcient« er uafhængig af Temperaturen. Dette

paavises for de vinsure Ætherarter, Vinsyre og Æblesyre, i de to sidste Tilfælde ved Hjælp

af en simplere Beregningsmaade af Koefflcienten.
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ti) Den urationelle Dispersionskoefflcient« synes at være konstant i den homo-

loge Række af Ætherarter.

Ved Afslutningen af dette Arbejde er det mig en kær Pligt at bringe min oprigtige

Tak til Professorerne Dr. med. & phil. J. Thomsen og Dr. phil. Thiele, for den Inter-

esse og virksomme Understøttelse, der er bleven mig til Del ved Undersøgelsens Udførelse

og Bearbejdelse.

15 JUL 1902
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A. Indledning.

-IM ærværende Afhandling danner en naturlig Fortsættelse af mit tidligere offentlig-

gjorte Arbejde om Lamellibranehiaterne i Danmarks Kridtaflejringer Hvad der i Indledningen

til dette Arbejde er anført om Materialets Tilvejebringelse, om Inddelingen af vore Kridt-

aflejringer og om forskellige andre Forhold, gælder ogsaa for den her foreliggende Af-

handling. Angaaende Oplysninger herom maa der derfor henvises til denne Indledning. Kun

skal jeg her fremsætte et Par Bemærkninger om det bearbejdede Materiales Bevaringstilstand.

Som man vil kunne se af den ovenfor omtalte Afhandling om vore Kridtlamelli-

branchiater, var disses Bevaringstilstand meget ofte lidet heldig; men for de her behandlede

Dyregruppers Vedkommende var den dog gennemgaaende endnu slettere. 1 det bornholmske

Kridt findes saaledes baade Gastropoderne og Ammoniterne som Skulpturstenkærner ; hos de i

Arnagerkalken ikke sjældent forekommende Scaphiter ses derfor ikke Spor af Lobelinje,

og tilmed ere Forsteningerne i denne Stenart gærne noget fladtrykte, medens de i de for-

skellige til Grønsandet henregnede Stenarter mere have beholdt deres oprindelige Form.

De bornholmske Belemniter ere dog næsten altid godt bevarede; vel ere de undertiden

brudte itu, men de enkelte Stumper ere i Reglen forblevne samlede, saa det er muligt at

sætte dem sammen igen.

Skrivekridtet synes at være en Stenart, som meget daarlig egner sig til Op-

bevaring af Gastropoder og Cephalopoder ; af disse sidste forekomme dog en Del Skulptur-

stenkærner, hvoraf nogle tillige vise Spor af Lobelinjerne, ligesom Belemniterne i Regien

ere godt bevarede
,
dog undertiden noget sønderbrudte eller korroderede. Af Gastropoder

har jeg derimod ikke set et eneste Eksemplar, som fuldstændig sikkert lod sig bestemme

til Slægt, endsige til Art; alt hvad der foreligger af denne Klasse, er nogle meget daarlig

bevarede Stenkærner.

1 Fiskeleret er der hidtil hverken fundet Gastropoder eller Cephalopoder, hvor-

imod Cerithiumkalken indeholder en ejendommelig Fauna af smaa Gastropoder, ligesom

') Det Kgl. Danske Vidensk. Selskabs Skrifter, 6. Række, naturvidensk. og niathem. Afdel. XI. 2.

Kjøbenhavn 1902.
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ogsaa Ammoniter (Baculiter og Scapbiter) høre til de mere almindelige Forsteninger. De

sidst nævnte ere i Almindelighed ganske godt bevarede, idet de ofte vise baade Skulptur

og Dele af Lobelinjerne. Af Gastropoderne har jeg fundet en enkelt, Cerithium balticum

FoRCHH. som Skulpturstenkærne, medens de øvvige oftest forekomme som Stenkærner med

de tilhørende Aftryk af Skallens Yderside. Disse Aftryk ere i Reglen saa fine og saa godt

bevarede, at man paa en Voksafstøbning kan iagttage Skulpturens mindste Enkeltheder.

Gaa vi dernæst over til at betragte Bevaringstilstanden hos de Gastropoder og

Cephalopoder, som man har fundet i Aflejringer tilhørende Danienetagen, maa vi først op-

holde os ved Ko ral kalk en fra Faxe, hvorfra allerstørste Delen af det foreliggende Ma-

teriale stammer. Nautilernes Kamre ere her efter Dyrets Død i Reglen helt eller delvis

blevne fyldte med Kalkslam. I første Tilfælde har Skallen i Reglen været itubrudt, saa

at det omgivende
,

slamholdige Vand har kunnet trænge direkte udefra ind i hvert enkelt

Kammer. Ere Kamrene derimod kun tildels udfyldte, beror dette vel paa, at Skallen har

holdt sig hel, saa at Vandet og Slammet kun gennem Siphos Gennemboringer af Kammer-

væggene har kunnet trænge ind i de indre Kamre, og disse Aabninger gav naturligvis først

fri Adgang, efter at Sipho var forsvunden. Inde i Kamrene har Vandet været i nogenlunde

Ro, hvorfor Slammet her har afsat sig med en tilnærmelsesvis vandret Overflade. Sten-

kærner af flere sammenhængende Kamre faa derfor ofte et ejendommeligt, trappeformel

Udseende. At Kalkslammet i det mindste i enkelte Tilfælde er blevet nogenlunde fast,

inden Skallen har opløst sig, kan man se deraf, at man undertiden træffer Eksemplarer,

hos hvilke Stenkærnerne af de indre Kamre have forskudt sig noget i Forhold til de ydre

Kamre, idet Kærnerne ved Skallens Opløsning ere komne til at ligge frit og derpaa af en

eller anden Grund have flyttet sig lidt, førend de igen ere blevne kittede sammen med

Calcit. Selvfølgelig kan man hos samme Eksemplar finde Kamre, som ere helt fyldte, og

andre Kamre, som kun tildels ere fyldte med Kalkslam; men man finder ogsaa ofte Kamre,

som ere forblevne fuldstændig tomme; hos disse sidste ere de nuværende Vægge gærne

dannede af en Calcitskorpe, som oprindelig har afsat sig paa den nu oplnste Kammervæg;

det Hulrum, som denne har efterladt ved sin Opløsning, kan senere være bleven fuld-

stændig fyldt med Calcit ; hvis dette ikke er Tilfældet, ser det ud, som om Væggen mellem

Kamrene var dobbelt. — Ogsaa hos Gastropoderne findes undertiden en lignende Udfyldning

som her omtalt hos Nautilerne; særlig hos Cerithierne og Pleurotomarierne træffes den ret

hyppig. Fælles for baade Gastropoder og Nautiler er ligeledes det Forhold, at Skallen altid

er opløst. Undtagelser fra denne Regel gives dog for begge Gruppers Vedkommende, men

de høre til de største Sjældenheder. Mineralogisk Museum har saaledes et Reboelseskammer

af en Navtilm dmdcus v. Schloth sp., hvor man ser et Stykke af Skallen bevaret; samme-

steds opbevares nogle faa, med Skal forsynede Eksemplarer af Plenvotomaria niloficiformh

V. SciiLOTH. samt endvidere 5 Eksemplarer af Cypraea huUaria v. Schi.oth. sp. ligeledes med
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SkaP). Ellers er som sagt Reglen den, at saavel Gastropoder som Nautiler kun kendes

som Stenkærner, heldigvis undertiden med tilhørende Aftryk af Skallen. Da Stenkærner

altid lettere end Skalaftryk vække ukyndige Folks Opmærksomhed , har man desværre ofte

forsømt at medtage Aftrykkene, der dog spille en saa stor Rolle ved Bestemmelsen. Af-

trykkene ere i enkelte Tilfælde særdeles godt bevarede, men oftest ere deres fmeste En-

keltheder udviskede, fordi de ere blevne overtrukne af en tykkere eller tyndere Calcitskorpe,

som desværre ikke lader sig Ijærne.

I Bryozokalken eller Limstenen er Bevaringstilstanden en lignende som i Ko-

ralkalken, men da Materialet her er meget grovere, ere hverken Aftryk eller Stenkærner i

Reglen saa smukke som i Koralkalken.

I Blegekridtet er der saavidt mig bekendt ikke hidtil fundet Gastropoder eller

Cephalopoder ; derimod er Mineralogisk Museum i Besiddelse af nogle Nautilstenkærner fra

Saltholmskalken paa Saltholm; de ere alle noget deformerede, hvorved deres Suturlinjer

have mistet deres naturlige Forløb. I Saltholmskalk er der ogsaa indsamlet nogle Skulp-

turstenkærner af Gastropoder, særlig fra Bredstrup Klint ved Grenaa. Deres Form har

ligesom Nautilernes lidt en Del ved Tryk, men de ere dog nogenlunde genkendelige.

Fra Danienetagens øverste Horizout, Craniakalken, kendes der hverken Gastro-

poder eller Cephalopoder, hvorimod der her er fundet en Del Eksemplarer af een eller

flere Arter af Slægten Dentalium Linnb. Skallerne hænge imidlertid saa fast sammen

med Stenarten, at det meget sjældent lykkes at frigøre dem derfra.

Angaaende Beliggenheden af de i det følgende omtalte Lokaliteter henvises til det

Kort, som fulgte med min Afhandling om Lamellibranchiaterne i Danmarks Kridtaflejringer.

De Bestemmelser, der ligge til Grund for nærværende Afhandling, ere delvis ud-

førte som Museumsarbejde.

Jeg har heller ikke her meddelt noget videre om de omtalte Arters Udbredelses-

forhold udenfor Danmark, da det er min Hensigt at behandle dette Æmne i en ny Af-

handling, hvor da tillige de Slutninger med Hensyn til de stratigraflske Forhold, hvortil de

foretagne Undersøgelser have ført, skulle drøftes nærmere.

Til Fremstilling af de Afbildninger, der ledsage dette Arbejde, er der bleven be-

vilget mig en Sum af Carlsbergfondet, til hvilket jeg derfor staar i Taknemlighedsgæld. —
Hr. Th. Bloch har med sædvanlig Omhyggelighed udført Tegningerne.

') Af denne Art ejer ogsaa Hr. cand. pol.yt. C. E. Aagaard et vel bevaret Eksemplar, som kun

mangler et lille Stykke af Skallen. For den Beredvillighed, hvormed Kand. Aagaard har givet mig

Lejlighed til at undersøge dette Eksemplar samt tillige til at gennemgaa hele hans Samling af

danske Kridtforsteninger, bringer jeg herved min Tak.
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B. Scapliopoder.

I Danmarks Kridtaflejringer synes Scaphopoder næsten overalt at være ganske

overordentlig sjældne, idet man — saavidt mig bekendt — kun i den allerøverste Zone,

Craniakalken, har fundet Levninger af Former, som sandsynligvis høre til denne Klasse. 1

forskellige af Craniakalkens Stenarter kan man nemlig iagttage Rør, som synes at have

tilhørt een eller flere Arter af Slæ.gten Dentalium hmm. De kunne undertiden optræde i

saa stor Mængde , at de blive i høj Grad ejendommelige for Stenarten , hvori de findes

;

som oftest ere de dog kun fragmentariske, og da det meget sjældent lykkes at præparere

dem ud af Stenen, er Materialet saa ringe, at en sikker Bestemmelse er umulig.

Rørene synes at være lidt uregelmæssige, svagt krummede; deres Diameter naar i

Reglen c. 2 Mm. Skallen er temmelig tyk; dens Overflade er glat og bærer svage Ind-

snøringer. Efter hvad der synes at fremgaa af Tyndsnit, bestaar Skallen af to bladede

Lag med et mellemliggende, stærkt udviklet prismatisk Lag.

Det er formodentlig disse Rør, v. Schlotheim^) har beskrevet under Navnet Venta-

lites laevis. Denne Art, som han mener at have fra løse Blokke af Kalksten, fundne i de

gamle Sandgrave ved Kjøbenhavn, samt fra Muslingkalken i Nærheden af Weimar, beskriver

han paa følgende Maade; "Unterscheidet sich durch seine wenige Biegung und haupt-

siichlich durch seine ganz glatte glånzende Schaale ohne alle Streifung, und hat am meisten

Ahnlichkeit mit Dentalium Entalis Linn." Denne ganske korte Beskrivelse passer godt med

de foreliggende Skaller, og at det virkelig er Forsteninger fra Craniakalken, han har under-

søgt, fremgaar aldeles klart af en Beskrivelse paa et følgende Sted i hans her citerede Arbejde -).

Endnu en Form har jeg set beskreven fra det danske Kridt under Navnet Dentalites,

nemlig den D. nodulosus, som v. Schlotheim^) omtaler fra Kridtet paa Møen. Efter den meget

ufuldstændige Beskrivelse at dømme, maa denne Art imidlertid henføres til Slægten Ser-

])ula LiNNÉ.

') V. ScHLOTHEiM : Petrefactenkuiide. S. 93.

V. Schi,otiieim: 1. c. S. 24G.

^) V. Suin,OTiiKiM: 1. c. S. 94.
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C. Gastropoder.

Familie: Fissurellidae Passo.

Slægt: Gitiargiiinla Lamarck,

Einargiuula coralliorum (M. U. H.), Lundgren.

Tavle I, Fig. 1—2.

1847. Emarginula coralliorum M. U. H. ; Amtl. Beiiclit. Kiel. S. 118.

1867. — — —
; LuNDGR., Palaeont. laktt. S. 19, Tav. 1, Fig. 5.

Stenkærnens Form varierer ret betydelig. Dens Basis er altid eilipseformet, men

Forholdet mellem Ellipsens Diametre kan være ikke saa lidt forskelligt; hos et Eksemplar

har jeg saaledes maalt henholdsvis 11 og 7'/2 Mm., hos et andet 5 og 2V2 Mm. Lige-

ledes varierer Højden hos de forskellige Individer, Hvirvlen er krummet stærkt fremefter,

saa at dens Spids ligger omtrent lodret over Stenkærnens Forrand. Paa Overfladen ses

hyppig Antydning af Skallens Skulptur; i Medianlinjen findes fortil en temmelig hred Fure,

som deles paa langs af en lille Køl svarende til en Fure paa Skallens Inderside ; denne

Fure har dannet en Fortsættelse af Slidsen, hvis Længde har været ret variabel.

Aftryk af Skallens Yderside vise, at denne har været prydet af talrige, fine, lamel-

formede Ribber, hvis Antal forøges efterhaanden (ved Interkalation) ; de ny Ribber ere til

en Begyndelse langt svagere end de oprindelige, men opnaa efterhaanden samme Styrke

som disse; men samtidig fremkommer der ny Ribber i Furerne mellem de gamle. Paa

denne Maade bliver Skallen dækket af regelmæssig skiftende, stærkere og svagere Ribber.

Paa tværs af disse løbe Tværribber af lignende Beskaffenhed; deres Forløb er dog ikke

saa regelmæssigt. Hele Skallen faar herved et smukt gitret Udseende ; Gitrets Finhed er

noget forskelligt hos forskellige Individer.

Af denne Art er der fundet en Del Eksemplarer ved Faxe; ligeledes kendes der

nogle faa Eksemplarer fra Cerithiumkalken ; disse sidste ere usædvanlig lave, men stemme

ellers ganske godt overens med Eksemplarerne fra Faxe. Jeg har derfor ikke ment det

berettiget at opstille dem som en selvstændig Art.

Yngre Senoii. Ceri tb i um kalk : Stevns Klint (ikke alm.).

Danieu. Koralkalk: Faxe (ret hyppig). Bryozokalk: Faxe (sjælden).

D. K. D. Vidensk. Selslt. SUr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI, 4. 28
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Familie: Pleurotomariidae d'Orbigny.

Slægt: Pleiirotoinaria Defrange.

Pleurotomaria iiiloticiformis v. Schlothebi sp.

Tav. I, Fig. 3—4.

1820. Trochilites niloticifonnifs v. Schlotheim, Petrefactenkunde. S. 1.56.

1847. TrocJms — — ; Amtl. Bericht. Kiel. S. 118.

1866. — — — ; v.Fischer-Benzon, Ueber das relative Alter des Faxek. S. 15.

1867. Pleurotomaria cjicjantea Sow; Lundgr., Pal. laktt. S. 18.

Af denne Art foreligger der i Mineralogisk Museums Samlinger adskillige Hundreder

mer eller mindre velbevarede Eksemplarer; i Reglen er Skallen — som hos vore Kridt-

gastropoder i Almindelighed — fuldstændig opløst. Hos et enkelt Eksemplar ses paa

Undersiden af en af Vindingerne en Smule af Skallens Perlemorslag bevaret. Fuldstændig

bevaret synes Skallen at være hos 8 Eksemplarer, men hos de fleste af disse er den saa

stærkt inkrusteret med Kalkspath , at den ikke er tjenlig til nærmere Undersøgelse. Hos

et Par Eksemplarer er Skulpturen derimod saa godt bevaret, at de kunne lægges til Grund

for efterfølgende Beskrivelse.

Skallen kegleformet, vidnavlet, temmelig lav. Spiret er stumpt, da de første 2—3

Vindinger dække hverandre mere fuldstændig end de senere. Af Vindingerne , som ad-

skilles af kun lidet iøjnefaldende Sømme, ere de første 4 svagt konvekse
;
paa de senere

Vindinger bliver den under «Baandet» liggende Del efterhaanden svagt konkav. Den Del

af Vindingen, som ligger over "Baandet«, bliver hos det ene Eksemplar ligeledes noget

konkav, medens den hos det andet Eksemplar vedbliver at være konveks, omend forholdsvis

meget svagere end paa de første Vindinger. "Baandeto, som begrænses af to fordybede

Spirallinjer, er fra først af dækket af den næst følgende Vinding og hæver sig først paa

2den Vinding op over Sømmen; det hæver sig mere og mere, indtil det tilsidst ligger be-

tydelig nærmere ved den øvre end ved den nedre Søm. Omtrent midt paa 8ude Vinding

maales følgende Afstande: Øvre Søm — «Baandet» 2 Mm., «Baandet»s Bredde 0,75 Mm.,

"Baandet" — nedre Søm 4,75 Mm. Basis er svagt konveks, afrundet udad imod Kanten.

Mundingens Form er ukendt. — Første Vinding synes at være omtrent glat, selv naar den

betragtes med stærk Lupe; maaske de ældre Dele af Skallen dog allerede i Dyrets Levetid

ere blevne slidte og noget afpolerede; paa 2. Vinding fremkomme line, tæt stillede l'vær-

ribber samt nogle faa tine ophøjede Spiraler, hvoraf to begrænse <'Baandet": Spiralerne

dele sig gentagne Gange og blive efterhaanden bredere og fladere, saa at de tilsidst kun

adskilles af smalle, fordybede Mellemrum; Skallen faar herved Udseende af at være prydet

med fordybede Spirallinjer, og "Baandet" synes derved paa de yngre Vindinger af va'ro

begra'nsi'l al' et Par saadainio. Skulpturoii (især TvaMTibliomol forsNiiidcM' iniidUM-lid mevo
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og mere , satT, at man paa de yngste Vindinger kun ser svage, fordybede Spiraler (de to,

der begrænse »Baandet«, ere de stærkeste) samt Tilvækstlinjerne. Disse tage straks under

Sømmen en skraa Retning bagud, indtil de naa "Baandet«; under dette bøje de sig først

stærkt fremefter, men snart søge de den korteste Vej til den nedre Søm. Paa Kanten

nedad mod Basis ere de igen noget tilbagebøjede; derpaa fortsætte de lige op i Navlen,

som er temmelig vid.

De to her beskrevne Eksemplarer have følgende Maal:

Spirvinkel: Højde: Sidste Vindings Gennemsnit:

67° 22 Mm. 24 Mm.

67° 13,6— 17 —

Stenkærnerne ere i Reglen fuldstændig glatte; undertiden ses, især paa sidste

Vinding, Mærker efter Slidsen.

Foruden disse to velbevarede Eksemplarer, som stamme fra Faxe, er der paa denne

Lokalitet fundet en Mængde Stenkærner og Aftryk, der sikkert tilhøre samme Art. imid-

lertid er der ogsaa indsamlet en Del Eksemplarer, som afvige i forskellig Henseende. Et

Aftryk af et stort Individ (Basis c. 10 Cm. i Gennemsnit) viser saaledes, at Spiralerne her

have holdt sig temmelig uforandrede ogsaa paa de yngste Vindinger; forøvrigt stemmer

det fuldkomment med de ovenfor beskrevne Eksemplarer. Hos andre Individer have de

yngre Vindinger været næsten fuldstændig flade og forsynede med stærke Spiraler. Lige-

ledes varierer Spirvinklen noget (omkring 70° hos de maalte Eksemplarer). Størrelsen er

noget forskellig
;
hyppigst fmder man Eksemplarer, hvis Basis har et Gennemsnit af 20—30

Mm.; sjældnere ere de meget store, hvis Basis kan være over 15 Cm. i Gennemsnit. De
«

forskellige Former synes at være forbundne ved Overgange; umuhgt er det dog ikke, at

man med et bedre Materiale til Raadighed (særlig Aftrykkene ere mangelfulde og forholdsvis

meget faatallige) vil kunne udskille flere Arter.

. Fra Saltholmskalken er Museet i Besiddelse af en Del Stenkærner af en stor

Pleurotomaria
y

sandsynligvis PI. niloticiformis v. Schloth. sp.; paa enkelte af dem ses en

svag Spiralstribning; alle Eksemplarerne ere dog i en saa daarlig Bevaringstilstand, at en

sikker Identificering er umulig.

Ogsaa i Cerithiumkalken er der fundet nogle Aftryk og Stenkærner af en Pleuroto-

maria, som synes at være identisk med den her omtalte Art; kun have Vindingerne været

usædvanlig hvælvede, saa at "Baandet" er kommet til at ligge paa et temmelig stærkt

fremspringende Parti.

Lundgren henfører den foreliggende Art til PI. gigantea Sow.
,
dog med det For-

behold, at den muligvis fortjener at opstilles som en egen Art, der da naturligvis burde

beholde det den af v. Schlotheim givne Navn. Dette har jeg foretrukket, da det paa

28"
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Grundlag af Sowerbys Beskrivelse og Afbildninger er umuligt blot med nogenlunde til-

strækkelig Sikkerhed at identiflcere den med denne Art. Heller ikke stemmer den overens

med nogen anden mig bekendt Pleurotomaria.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint.

l^anien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (maaske den ved Faxe hyppigst fundne

Forstening, særlig i Koralkalken). — Saltholm skalk: ? Saltholm. — ?Bredstrup Klint.

?Lønnerup.

Familie: Solariidae Chenu.

Slægt: Solarium Lamarck.

Solarium selaudicum n. sp.

Tavle I, Fig. 5—6.

Coquille conique-aplatie , assez largement ombiliquée, a 4 tours légérement con-
caves. Au-dessous de la suture une serie longitudinale (spirale) de tubercules oblongs
assez faibles; a la base des tours une caréne arrondie un peu saillante; entre la spirale

des tubercules et la caréne, jusqu'a 6 stries longitudinales, tres faibles. Ombilic å bord
crénelé; autour de l'ombilic, une caréne fortement crénelée qui va rejoindre par une
transition douce la caréne externe, arrondie, dont se trouve muni le bord du dernier tour.

— Hauteur, 3™™ environ
;
largeur 1^"^ environ

;
largeur de l'ombilic, 1°™,7 environ.

Lavt kegleformet med et ringe Antal (c. 4) svagt konkave Vindinger. Umiddelbart

under Suturen ses en Række temmelig svage Smaaknuder, som ere aflange paa tværs

af Vindingen; ved den nedre Sutur findes en noget fremspringende, afruudet Kol.

JVlellemrummet mellem den omtalte Knuderække og Kølen er svagt konkavt, undertiden

med et noget konvekst Parti i Midten; i Reglen ses her tillige nogle faa (højst o) ganske

svage Spiraler. Tilvækststriberne, der oftest ere kraftige, gaa fra den oyre Sutur omtrent

paa tværs af Vindingen , men bøje sig snart pludselig tilbage og løbe saa omtrent i ret

Linje ned over Kølen, hvor de dog svækkes noget. Basis viser en meget dyb, temmelig

vid Navle, hvis Rand er krenuleret; udenfor Navlen ses en Køl, som er stærkt krenuleret

og falder omtrent lodret indefter, medens den udadtil gaar umærkelig over i den afrundede

Kol, der danner Slutningsviudingens Yderkant. Ogsaa paa Basis ses temmelig stærke

Tilvækststriber, der ere skraat tilbageløbende og fortsætte sig lige til Navlens Rand. Mun-

dingens Form synes at have været skævt firkantet med afrundede Hjørner.

Smaaformer, der kun kendes som Stenkærner med lilhorende Aftryk af Skallens

Ydre. Højde c. 3 Mm., Bredde c. 7 Mm., Navlens Vidde c. I, To Mm.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (8 Ekspl.).
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Familie: Naticidae Forbes.

Slægt: Tylostoma Sharpe,

Tylostoma ampnllariaeforme nov. nomen.

Tav. 1, Fig. 7-9.

1847. Ampullaria cretacea M. U. H., Amtl. Bericht Kiel. S. 118.

1866. — — — ; V. Fischek-Bexzox, Uebcr das relative Alter des Ka,\ekalkus ete. S. 15.

Moule interne subglobiileux; tours assez convexes, au nombre de 7 environ.

Angle de la spire de 95° environ. Dernier tour tres renflé, de beaucoup plus haut que la

spire. Ouverture ovale formant en baut un angle aigu, arrondie en bas. Labre externe

tres tranchant, préseutanl a l'intérieur un cpaississement assez fort qui laisse une empreinte

en creux sur le moule. De telles enipreintes de varices internes se trouvent également

sur les premiers tours de la spire. La surface extérieure du test est lisse ; les derniers

tours portent toutefois des marques obsoletes de varices internes. Hauteur, 39'"'";

épaisseur, 30'"'"; hauteur du dernier tour, 32'"'".

Slenkærnen næslen kugleformet med c. 7 temmelig stærkt hvælvede Vindinger.

Spirets Vinkel varierer noget omkring 95°. Sidste Vinding meget stor og opsvulmet,

meget højere end Spiret. Mundingen oval med en skarp Vinkel foroven, nedadtil afrundet.

Yderlæben har været meget skarp, i Reglen med en stærk indvendig Fortykkelse, som har

efterladt en Fure paa Stenkærnen. Ogsaa paa de ældre Vindinger ses Mærker af saadanne

indre Varices som Tværfurer, dog ikke paa de allerældste; deres indbyrdes Afstand er ofte

netop 1 Omgang, i hvilket Tilfælde Tværfurerne danne en fortløbende Række paa den ene

Side af Stenkærnen; hyppig er dog Afstanden noget større, undertiden noget mindre end

en Omgang.

Som det fremgaar af Aftryk af S kal I e n s Yderside, har denne været glat ; kun findes

hist og her Mærker, der staa i Forbindelse med de ovenfor omtalte indre Varices. Paa

de yngre Vindinger ses de som svage ydre Varices, hvorimod de allerældste synes at have

savnet saavel ydre som indre Varices.

Et omtrent fuldstændigt Aftryk har følgende Maal: Højde 39 Mm., sidste Vindings

Højde 32 Mm., Tykkelse 30 Mm.

Denne hidtil ubeskrevne Art kan efter min Mening ikke henføres til Slægten Am-

'puHaria, men derimod efter al Sandsynlighed snarere til Slægten Tylostoma. Samtidig

med Beskrivelsen og Ændringen af Slægtsnavnet har jeg anset det for heldigt at give den

et nyt Artsnavn i Stedet for det lidet sigende, hvorunder den er optagen i de faa eksisterende

Lister over Forsteninger fra Faxe.

Uanien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (ret almindelig, hyppigst i Koralkalk).

— (Annetorp, 1 Ekspl.).
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Familie: Scalariidae Broderip.

Slægt: Scalaria Lamarck.

Scalaria elegans n. sp.

Tavle I, Fig. 10.

Coquille turriculée-allongée, å tours nombreux, tres ventrus. Stries longitudinales

en nombre toujours croissant, fines, inégalement marquées. Cotes transversales fines et

tranehantes ; celles de l'avant-dernier tour sont au nombre de 26 environ. Leurs inter-

sections avec les stries les plus accentuées sont souvent marquées par une tubercle tres

faible. La base a la forme d'un disque aplati, muni a sa circonférence d'une caréne tran-

chante, surmontée d'une depression assez profonde. Des cotes transversales se trouvent

encore sur la base. Ouverture ovale dont la hauteur dépasse de bien peu la largeur. —
Hauteur, 28™™; largeur, 10™™,5; diametre de la base, 8™™.

Forlænget taarnformet med talrige , stærkt bugede Vindinger, hvis Overflade bærer

fine Spirallinjer, hvis Antal efterhaanden forøges; paa næstsidste Vinding ses c. 20, der

ikke alle ere lige stærke
;

svagest fremtræde de paa Vindingens øverste Del i Nærheden

af Suturen
;

længere nede alternere svagere og stærkere Spiraler ret regelmæssig. Paa

tværs af Spiralerne gaa fine, skarpe Ribber, hvoraf der paa næstsidste Vinding findes c. 26;

de løbe i lige Retning fra Søm til Søm, undertiden med en svag Bøjning bagud i Nær-

heden af den øverste Søm
;

paa Skæringspunkterne med de stærkere Spiraler ses hyppig

en ganske svag Knude. Basis danner en flad, noget konkav Skive, der udadtil begrænses

af en skarp Køl, ovenfor hvilken der findes en temmelig dyb Indsænkuing. Tværribberne

fortsætte sig ud paa Basis, ihen ere her noget svagere end ovenfor Kølen; de krydses af

en Del fine Spiraler. Mundingen synes at have været oval, dens Højde kun lidet større

end dens Bredde.

Denne Art er hidtil kun funden i 5 Eksemplarer, der alle ere mer eller mindre

ufuldstændige; kun et af dem er omtrent helt og har tillige Skallen bevaret; dets Højde

er 28 Mm., dets Bredde 10,5 Mm. og Diameter af Basis 8 Mm. Arten minder en Del om

Sc. dense-striata Kadnhowen M, mt^n afviger især ved sin Køl og sin konkave Basis.

Pnnicn. Ko ral kalk: Faxe (.5 Ekspl.).

Fra Saltholm er Museet i Besiddelse af et Par Brudstykker af en Scalaria^ forskoiiig

fru (len ovenfor beskrevne. Den har langt færre, men til Gengæld betydelig kraftigere

Tværribber, nærmest som hos Sc. Johnstrnjji Mørch, der er beskreven fra Paleocænet \ed

Kjøbenhavns vestre Gasværk. Resterne ere dog altfor ubetydelige til en nærmere nestemiuelse.

M V. Kauniiowion : Die Gastropodeii ilcr Maestvielitor Kveiile. S. 43, T. o, Fig. 3—1.
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Familie: Vermetidae Adams.

Slægt: Siliqihiria Bruguiére.

Siliqiiaria oriiata (M. U. H.), Lbndgren.

Tavle I, Fig. 11—12.

1847. Siliquaria ornata M. U. H., Amtl. Beiicht. Kiel. S. 118.

186fi. — — — ; V. Fischhk-Benzon, Ueb. das rel. Alter cl. Faxekalkes. S. 1(5.

1867. — — —
; LuNnriREN, Palaeont. laktt. etc. S. 17, T. I, Fig. 4.

Stenkærnen er spiralformet som en Proptrækker. Vindingerne ere fuldstændig fri;

jo yngre Vindingerne ere, desto større er deres Højde
;
hyppig er dog liele Formen noget

nregelmæssig, Kærnens Gennemsnit er cirkelrundt, dens Overflade glat. Mærker efter

Skallens Slids ere meget tydelige, da Stenkærnen gennem denne hænger sammen med

den Masse, der oprindelig efter Dyrets Død omsluttede Skallen; man ser derfor en fin

Liste løbe paa langs nedad hele Stenkærnen, i Reglen paa Vindingernes Overside.

Aftryk af Skallen vise, at denne har baaret fine Ribber, der vare ligesaa brede eller

lidt smallere end deres indbyrdes Mellemrum. Paa, tværs af Ribberne gik fine undulerende

Linjer, saa at Overfladen mindede noget om Skallen hos mange Spondylus- Arier. Hist

og her fandtes kraftigere Tilvækstmærker.

Arten opnaaede en ret betydelig Størrelse ; den tykkeste Stenkærne
,
jeg har set,

maalte i Diameter 10,5 Mm.

Daiiieii. Kor al kalk: Faxe (ret almindelig).

Familie : Cerithiidae Menke.

Slægt: Ccrithiiim Adams.

Cerithiiim pseiidotelescopium (M. U. H.), n. sp.

Tavle I, Fig. 13—14.

1847. CerifMmn pseiidotelescopium M. U. H., Amtl. Bericlit Kiel. S. 118.

1866. — — — ; V. Fischer-Bbxzon, Ueb. das rel. Alter des Faxek. S. 16.

Coquille turriculée-allongée, a tours aplatis, assez nombreu.x. Suture indistincte.

Columelle avec, en bas, un pli tranchant. L'ouverture semble avoir été de forme qua-
drangulaire-arrondie. Les premiers tours sont ornés, en haut et en bas, d'une rangée

longitudinale de faibles tubercles; entre ces deux spirales tuberculées un certain nombre
de fines stries longitudinales. Les derniers tours présentent seulement un nombre indéter-

miné de stries longitudinales faiblement enfoncées. — Hauteur, 100""" environ; diametre

du dernier tour, 30"^"' environ.
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Forlænget taarnformet med talrige fuldstændig flade Vindinger. Suturen mellem

de ældre Vindinger er meget utydelig; mellem de yngre noget fordybet. Sidste Vinding

synes i Nærheden af Mundingen at have udvidet sig temmelig stærkt baade nedadtil og

udadtil. Forneden paa Skalstøtten ses en skarp Fold, som kan følges op gennem alle

Vindingerne. Mundingens Form synes at have været afrundet-firkantet.

De ældre Vindinger have baaret en øvre og en nedre Række af svage Knuder,

begge Rækker i Nærheden af de respektive Suturer; desuden en Del fine Spiraler. Knude-

rækkerne tabe sig imidlertid efterhaanden , saa at de yngre Vindinger kun prydes af et

Antal svagt fordybede Spirallinjer. Paa en Vinding, hvis Diameter er 24 Mm. og Højde

8 Mm., tælles 10 saadanne Spiraler, men deres Antal synes at variere noget.

Det største Eksemplar, jeg har set, maaler c. 100 Mm. i Højde
;
Slutningsvindingens

Diameter er her c. 30 Mm.

Arten varierer ikke saa ganske lidt, men Yderformerne synes at være forbundne

ved Mellemled. Dog er det muligt, at man med bedre Materiale (det hidtil indsamlede

bestaar for største Delen af Stenkærner uden de tilhørende Aftryk) vil kunne udskille flere

Arter. Særlig gælder dette om en Del Eksemplarer, hvis Vindinger ere temmelig konvekse.

Dette Spørgsmaal maa overlades til Fremtiden.

Det er i Reglen vanskeligt at adskille Stenkærner af denne Art fra Stenkærner af

de andre ved Faxe fundne Cerithium-Arlev. Gennemgaaende synes Vindingerne at være

højere hos C. pseudotelescoinum end hos de andre; ligeledes har denne Art Folden paa

Skalstøtten siddende lavere, end det er Tilfældet hos de øvrige.

Et Brudstykke af en Stenkærne fra Saltholmskalk hører efter al Sandsynlighed herhen.

DanieD. Koral- og Bryozokalk: Faxe (almindelig). — Saltholm skal k: Salt-

holm (1 Ekspl.).

Ceritliiiim selaiidicnm (M. U. H.), Lcndgren.

Tavle I, Fig. l.'i— 1C>.

1847. Cerithium sélandicutn M. U. H., Amtl. Beiicht Kiel. S. 118.

1866. — — —
; V. Fircheu-Benzon, Ueb. das rel. Alt. d. Faxek. .S. 16.

1867. — — —
; Lundgren, Pal. laku. etc. S. 17, T. I, Fig. 2.

Forlænget taarnformet med talrige, flade Vindinger. Skal.'^lolten med en stærk Fold.

Mundingens Form ikke iagttagen; den forreste Kanal synes imidlertid at have været ret

vel udviklet.

Suturen mellem Vindingerne kun lidet fordybet. Vindingerne dækkede af line

Spirallinjer. Umiddelbart under Suturen ses to Rækker Smaaknuder, der i Reglen ere til-

stede i samme Antal i de to Rækker, idet den ene Rækkes staa lige under den andens og



17 221

oftest ere forbundne med disse ved svage Lister ; i enkelte Tilfælde bliver denne Forbindelse

saa kraftig, at der i Stedet for de 2 Rækker af runde Smaaknuder ligesom dannes I Række

aflange Knuder. Umiddelbart over den nederste Sutur findes en Række af lignende Knuder,

som i Reglen ikke korrespondere med de to øverste Rækkers. En fjerde Række af ganske

smaa Knuder, hvilken efter Lundgrens Beskrivelse skal findes mellem den næstøverste og

den nederste Række , har jeg kun set hos et Par Eksemplarer. Afstanden mellem de to

øverste Knuderækker kan være noget forskellig hos forskellige Eksemplarer. Trods disse

Variationer i Skulptur er jeg dog tilbøjelig til at sammenfatte alle disse Former under een Art.

Det største Eksemplar, jeg har set, har maalt mindst 60 Mm. i Højde; sidste

Vinding er 17 Mm. i Diameter og c. 6,5 Mm. høj.

Fra Saltholmskalken haves et Aftryk af en Cerithium med 3 Knuderækker, hvis

indbyrdes Mellemrum ere omtrent ens; det tilhører sandsynligvis den her omtalte Art.

Lundgren anfører C. selandicum fra Cerithiumkalken ("Faxelagret") i Stevns Klint.

Dette beror vel paa en Forveksling med den følgende Art. I hvert Fald har jeg ikke i

Mineralogisk Museums Samlinger fra denne Lokalitet kunne finde nogen C. selandicum.

Danieii. Koral- og Bryozokalk: Faxe (en af de her hyppigst forekommende Arter).

— Saltholmskalk: ?Saltholm (1 Ekspl.).

Cerithium balticum Forchhammer.

Tavle I, Fig. 17—18.

1860. Cerithium balticum Forchhammer, Om Leiringsforholdene og Sammensætningen af det nyere Kridt

i Danmark. S. 1.

Coquille conique-allongée , h tours nombreux, légérement convexes. Suture peu
enfoncée. Immédiatement au-dessous de la suture , une série de tubercules séparée par

une depression peu profonde d'une seconde série de tubercles, qui se trouve placée un
peu au-dessus du milieu du tour. Une troisiéme série de tubercles, est située a une
faible distance de la suture inférieure. En outre, de fines strieslongitudinales et de fines

stries d'accroissement, les derniéres fortement courbées. — Hauteur, 26'"'" environ;

diametre du dernier tour, 11""".

Forlænget kegleformet med talrige, svagt konvekse Vindinger; Suturen kun lidt fordybet.

— Vindingerne bære fine Spirallinjer. Tæt op til den øverste Sutur ses en Række af smaa

Knuder; derefter følger en svag Depression og derpaa endnu en Række af Knuder; denne

sidste Række findes lidt ovenfor Vindingens Midte. Fjærnet Jidt fra den nederste Sutur

ses en tredje Knuderække ; hist og her staa Knuderne i de to nederste Rækker lige over

hverandre
,
og der findes da gærne en svag Liste mellem de to korresponderende Knuder.

Spiralerne, der ogsaa løbe henover Knuderne, krydses af fine, stærkt tilbagebøjede Tilvækst-

linjer. Hos et Par større Eksemplarer forsvinde paa Slutningsvindingen de to nederste

Knuderækker, saa at man paa den nederste Del af denne Vinding kun ser Spirallinjer og

Tiivækststriber.

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidonsk. og matliem. Afd. XI. 4. 29
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Hvad Skulptur angaar, minder denne Art en Del om C. selandieum (M. U. H.i,

Ldndgr., saa at det som ovenfor omtalt er sandsynligt, at Lundgren liar forvekslet disse to

Arter, naar han angiver ovenfor nævnte Art fra "Faxelagret« i Stevns Klint. Imidlertid er

der dog, som det fremgaar af Beskrivelserne, ej ringe Forskel mellem Arterne ogsaa i

Retning af Skulptur; mest iøjnefaldende i saa Henseende er den Forskel, der viser sig i

Knuderækkernes Beliggenhed. Om der hos C. balticum findes nogen Fold paa ColumelLa,

saaledes som Tilfældet er hos C. selcmdicum, har jeg paa Grund af Materialets (S. 6 (210))

omtalte ejendommelige Bevaringstilstand ikke kunnet afgøre.

Højde c. 26 Mm., sidste Vindings Diameter 1 1 Mm.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (den hyppigste af de her fundne

Cerithier).

Cei'ithium Sartorii J. Mcller?

,
Tavle I, Fig. 19.

1851. Cerithiwn Sartorii J. Mufjær, Monogr. der Petref. der Aachen. Kreidef. 11. S. 49, T. G, Fig. 4.

Et fint Aftryk af en Spids af en Cerithiwn (9 Vindinger) hører maaske herhen.

Slank taarnformet med mange konvekse Vindinger. Umiddelbart under Sømmen

ses en Række af ganske smaa Knuder, derunder en Spiralfure og derpaa 2 Rækker af

større Knuder, den øverste noget svagere end den nederste.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (1 Ekspl.).

Cerithium t'enestratiiin n. sp.

Tavle 1, Fig. 20—21.

Coquille turriculée-allongée, a tours aplatis, nombreux. Suture peu apparente.

Columelle munie d'un pli tres prononcé. Les tours moyens portent 4 stries longitudinales,

cqnidistantes ; la strie supérieure, qui est plus large que les autres, se trouve séparée
de la strie suivante par une faibic depression; une autre dépression, un peu plus profonde,

sépare la quatriéme strie de la suture inférieure. Cotes transversales nombreuses. fines,

parfois dirigées un peu en arriére et séparées Tune de Taalre par un intervaile qui egale

c\ peu pres celui des stries. Hauteur, -33"™ cnviron; diametre du dernier tour, n"'"'.

Meget slank, taarnformet med talrige, flade Vindinger; Suturen kun lidet injue-

faldende. Columella med en kraftig Fold. Mundingens Form ikke iagttagen.

Skulptiu-en paa Mellcmvindingcrne har folgende Iklsecnde: Der findes \ ophøjede

Spiraler med lige store indbyrdes Mellemrum ; den overste ligger umiddelbart under Suturen

og er kraftigere (bredere) end de andre; den er skilt fra den næste ved en svag Depression.

Den utMlcr.sie S|)irul skilles fra den nedre Sulnr ved noget dybere Pepressiou. Tværs

over Spiralerni^ gaa talrige relliuode eller noget tilbagebøjede, fine Ribber. h\is indbyrdes
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Afstand er lig med eller lidt mindre end Afstanden mellem Spiralerne; derved faar Skallen

Udseende af ved Lister paa kryds og paa tværs at være delt i smaa, næsten kvadratiske

Ruder. Med Alderen synes der at fremkomme flere Spiraler i Nærheden af Suturerne,

særlig lidt ovenfor den nederste.

Aftrykket af et næsten helt Eksemplar viser, at dette har været omtrent 33 IVlm.

højt, og sidste Vinding 6 Mm. i Gennemsnit. Andre Eksemplarer have været noget større.

Danien. Koralkalk: Faxe (sjælden).

Ceritliium faxense n. sp.

Tavle I, Fig. 22.

Coqiiille turriculée, tres allongée, å tours nombreux, légérement convexes. Suture

peu visible. La columelle porte un pli tres prononcé. Base aplatie. Tours moyens ornes

de 3 stries élevées dont une (la moins accentuée) est placée tout contre la suture supé-

rieure, tandis que les deux autres se trouvent dans le voisinage de la suture inférieure.

Cotes transversales nombreuses et dirigées en arriére , surtout dans leur partie moyenne

;

leurs intersections avec les stries longitudinales sont marquées par des tubercules. —
Hauteur, 2b^^; diametre, b^^,5.

Meget slank, taarnformet med talrige, svagt konvekse Vindinger; Suturen lidet

synlig. Columella med en kraftig Fold. Mundingens Form ikke iagttagen. Basis flud.

De ældste Vindinger kendes ikke. Paa de andre Vindinger ses 3 ophøjede Spiraler,

hvoraf den ene, som er svagere end de andre, ligger i Nærheden af den øvre Sutur, medéns

de to andre fmdes i Nærheden af den nedre. Spiralerne krydses af talrige, i Midten stærkt

tilbagebøjede Tværribber; paa Skæringspunkterne ses smaa Knuder.

Denne Art kendes kun i 4 Eksemplarer (Aftryk tildels med tilhørende Stenkærner),

hvoraf intet er helt. Det mest fuldstændige har været c. 25 Mm. højt; sidste Vinding

c. 5,5 Mm. i Gennemsnit.

Danien. Koralkalk: Faxe (4 Ekspl.).

Cerithinin Moltkianum (M. U. H.), n. sp.

Tavle 1, Fig. 23.

Coquille turriculée-allongée il tours nombreux, aplatis, légérement convexes. Suture
faiblement enfoncée. Columelle sans plis. Les premiers tours de la spire semblent avoir

été lisses et, relativement, trés convexes. Les tours moyens sont ornés de stries longi-

tudinales, en nombre croissant, et de cotes transversales dont le nombre augmente également
a mesure. Les intersections des stries et des cotes sont marquées par des tubercules. —
Hauteur d'un spécimen incomplet, 19"^"^; diametre, 5™"i.

Forlænget taarnformet med talrige, lave, ganske svagt konvekse Vindinger ; Suturen

kun svagt fordybet. Columella uden Folder. Mundingens Form ikke tydelig iagttagen.

29*
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De allerførste Vindinger synes at have været glatte og forholdsvis stærkt konvekse.

Først senere fremkommer efterhaanden Skulpturen, der bestaar dels af Spiralribber, dels af

Tværribber. De førstnævntes Antal tiltager ganske langsomt; først findes kun én, men

forholdsvis tidlig kommer den anden og derpaa den tredje til; langt senere (omtrent paa

trettende Vinding) følge endnu flere efter, idet de begynde som fine ophøjede Linjer mellem

de gamle Ribber. Ogsaa Tværribbernes Antal øges efterhaanden. Hvor Spiralribber og

Tværribber skære hverandre, dannes Smaaknuder.

Det største foreliggende Eksemplar er et Brudstykke, som maaler 19 Mm. i Højde;

Tykkelsen naar op til 5 Mm. Selve Skallen synes altid at være opløst.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (mindre hyppig).

Familie : Aporrhaidae Philippi.

Slægt: Aporrliais da Costa.

Aporrhais (Dimorphosoma) steuoptera Goldf. sp.

1844. Bostellaria stenoptera Golufuss, Petief. Germ. III. S. 18, T. 170, Fig. 6.

1888. Helicaulax — —
; Holzapfel, Moll. der Aachener Kreide. S. 116, T. 12, Fig. 1— 3.

1898. Ajwrrhais (Dimoi-phosomaJ stenoptera Goldf. sp.; G. Muller, Die Molluskenf. des Untersenon v.

Braunschw. I. S. 113. .

, Slank taarnformet med noget hvælvede Vindinger, hvis Antal ikke ses paa noget

af de foreliggende Eksemplarer. Den bageste Kanal kort, den forreste temmelig lang.

Yderlæben fortsættes i en lang, sabeldannet Vinge, hvis Spids omtrent naar op i Højde

med Suturen mellem næstsidste og sidste Vinding. Paa Vingen findes en Køl, som allerede

begynder paa Slutningen af sidste Vinding. Vingen kan opnaa en Længde af c. 25 Mm.

Inderlæben er stærkt fortykket.

^ Skulpturen bestaar af kraftige, skarpe, buede Ribber (c. 14 paa næstsidste Vinding),

som blive svagere paa den nederste Halvdel af sidste Vinding. Tværribberne skæres af

Spiraler, som allerede spores paa 3. -sidste Vinding; paa næstsidste Mnding ses 10— 12

Spiraler; paa sidste Vindings nederste Halvdel ere de særlig kraftige, kraftigere end Tvær-

ribberne, og staa her tættere end paa næstsidste Vinding. Temmelig fremtrædende Varices

ses hist og her.

Højde 45 Mm.; sidste Vindings Højde 25 Mm.

Ældre Senon. Grøn sand: Huvnodde og Stampen (ikke sjælden).

Ai)oiTliais (Lisj)O(lesthes) Schlotlieiini A. Roemkr sp.

1841. Rostellaria Schlothcimi A. Roemkr, Die Verst, d. Nurddciilscli. Kicidegeb. S. 77, T. II. Fig. 6.

1844. — papilionacea Goldfuss, PeUel'. Geriii. III. S. 18. T. 170. Fig. S.
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1888. Lispodesthes Schlotheimi A. Roem. sp ; Holzapfel, Moll. der Aachen. Kreide. S. 118, T. 12, Fig. 11— 13.

1898. Aporrhais (Lispodesthes) Schlotheimi A. Roemer sp. ; G. Muller, Die Mollusk. v. Braunschw. etc. I.

S. 109, T. 14, Fig. 17.

Forlænget tenformet med 6(?) noget hvælvede Vindinger. Sidste Vinding forsynet

med en temmelig kort Kanal; Yderlæben forlænget til en bred Vinge, som er fastvoksen

til Skallen omtrent til Midten af næstsidste Vinding; Vingens øvre Kant er ikke tydelig

paa del eneste foreliggende Eksemplar, dog synes den af Holzapfel omtalte Bugt at være

tilstede. Vindingerne ere dækkede af svage Tværribber, hvoraf der er c. 18 paa næst-

sidste Vinding; paa sidste Vinding blive de efterhaanden sva§;ere, ligesom deres indbyrdes

Mellemrum her bliver større. Tilstedeværelsen af Varices har jeg ikke med Sikkerhed

kunnet konstatere.

Til Grund for ovenstaaende Beskrivelse ligger en Stenkærne, der er 28 Mm. høj;

sidste Vindings Højde 16 Mm.

Ældre Senon. Grøn sand: Bavnodde (1 Ekspl.).

Familie: Cypraeidae Grat.

Slægt: Cypraea Linné.

Oypraea spirata v. Schlotueim sp.

Tavle II, Fig. 1—3.

1820. Cypraeacites spirattis v. Schlotheim, Petrefactenltunde. S. 118.

1847. Cypraea spirata Schloth. ; Amtl. Bericht Kiel. S. 118.

1866. — — —
; V. Fischer-Benzon, Ueb. das rel. Alt. des Faxek. S. 15.

1867. — — —
; Lundgren, Palaeont. laktt. S. 16, Tav. 1, Fig. 3.

Af denne Art har jeg kun set Stenkærner, tildels med de tilhørende Aftryk af

Skallens Yderside.

Stenkærnen er ægformet, afsmalnende temmelig stærkt nedadtil. Spiret rager lidt

op over sidste Vinding ; hos fuldvoksne Eksemplarer synes det at være dannet af c. 4

Vindinger, men Spidsen er saa godt som altid afbrudt. Mundingen smal, temmelig svagt

buet; den udvider sig noget nedadtil; begge dens Rande ere i hele deres Udstrækning

forsynede med Tænder. Baade den ovre og den nedre Kanal have været vel udviklede.

Et Aftryk af Spirets Yderside viser, at dette har været stærkt tilspidset; de ældste

Vindinger have baaret nogle faa fine, ophøjede Spirallinjer, som krydsedes af Tværlinjer

af omtrent samme Styrke som Spiralerne, saa at Overfladen dækkedes af et ret regelmæssigt,

kvadratisk Net. Sidste Vinding glat, hævende sig ved Mundingen op i Højde med næst-

nederste Sutur eller endnu højere.
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En nogenlunde fuldstændig, temmelig stor Stenkærne viser følgende Maal: Højde

33 Mm., Bredde 22,5 Mm.; Mundingens Højde 31 Mm., dens største Bredde 3,5 Mm.

Yngre Scnoii. C e r i th i u m k a 1 k : Stevns Klint (I Ekspl.).

Danieii. Koralkalk: Faxe (meget hyppig). — Bryozokalk: Faxe (hyppig). —
Aggersborggaard (8 Ekspl.).

Cypraea biiUaria v. Schlotheim sp.

Tavle II. Fig. 4-5.

1820. Cijijraeacites bullarms v. Schlotheim, Petrefactenkunde. S. 117.

1835. Cypraea buUaria Lyell, Oii tlie Cret. and Teit. StraUi of the Danish Isl. S. 2bO, T. 18, Fig. 1—3.

1847. — hullata Schloth. ; Amll. Bericht Kiel. S. 118.

1866. — bullaria Schloth. ; \. Fischer-Benzok, Ueb. das rcl. Alter des Fa.xek. S. 15.

1867. — —
^ — ; LuNDrrRBN, Palaeont. laktt. S. 15.

Af denne Arl er Mineralogisk Museum i Besiddelse af et fuldstændig bevaret

Eksemplar, som lægges til Grund for Beskrivelsen^).

Skallen er kort-ægformet, meget stærkt buget. Spiret er fuldstændig skjult af sidste

Vinding. Mundingen snever, noget videre fortil end bagtil, formet som et svagt bøjet,

omvendt S; begge Mundrandene ere i hele deres Udstrækning forsynede med Tænder, som

ere kraftigere fortil end bagtil og ligeledes kraftigere paa den indre end paa den ydre

Mundrund. Overfladen glat og glinsende.

Det her beskrevne Eksemplar maaler 14 Mm. i Højde og 10,5 Mm. i Bredde;

Mundingens største Bredde c. 1,5 Mm. — Stenkærner synes at være noget kortere; Spiret

ses her som Regel slet ikke; man ser kun en Navle i Kærnens Spids. Undertiden rager

dog Spiret op omtrent i Højde med sidste Vindings Overkant; man ser da, at de første

Vindinger ikke have væ,ret aldeles indesluttede i de følgende,

GuoNWALi/'^) anfører denne Art fra Cerithiumkalken i Stevns Klint; dette beror

imidlertid paa en Forveksling med C. spirata v. Schloth. sp.

Uanicn. Koralkalk: Faxe (meget hyppig). — Bryozo kalk: Faxe (hyppig). —
Aggersborggaard (2 Ekspl.).

') Ogsaa i lir. rand. polyt. C. E. A.vcaards Samling findes et Eksemplar, hvis Skal paa et lille Brud-

stykiic nær endnu ci' i Behold; Mundingen paa dctle Eksemplar cr dog næsten i hele sin Længde

tildækkel al' Slcnmassen. Hojdcn cr 2l' Mm., Bredden 16 Mm. — Efter al ovcnslaacndc var skrevet,

cr Museet kommen i Besiddelse al' endnu 4 godt bevarede Eksemplarer.

') K. A. (liiONWAi.i. : Några anniarkningar om lagcrscricn i Stevns Klint. Geol. For. i Stockholm For-

handl. Bd 21. Slockhoim 1899. S. 371.
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Cypraea globiiliformis (M. U. H.), n. sp.

Tavle II, Fig. 6.

1847. Cypraea cjlobuliformia M. U. H., Amtl. Beiicht Kiel. S. IIS.

1866. — — — ; V. Fi.sfHER-BE\zoN, Ueb. das lel. Alter des Faxek. S. 15.

Mou le interne tré.s renflé, subglobiileiix. Sommet de la spire de niveau ;i peu

pres avec le bord snpérieur du dernier tour. Ouverture tres étroite, un peu moins courbée

que chez le C. bullarla v. Schlotii. sp. Les deux bords de rouverture dentes. Test lisse

et luisant. — Hauteur d'un moule interne, 10'^™,5; largeur 9"™.

Denne bidtii ubeskrevne Art adskiller sig fra C. hidlaria v. Schloth. sp. paa

følgende Maade. Stenkærnerne ere stærkere hvælvede, saa at de næsten ere kuglerunde;

Spirets Spids er omtrent i Højde med sidste Vindings øverste Kant, hvilket dog undertiden

ogsaa er Tilfældet hos C. hullaria. Mundingen er meget smal og næppe saa stærkt bøjet

som hos C. hullaria.

Højde 10,5 Mm., Bredde 9 Mm.

Det er muligt, at denne Art kun er en Form af C. hullaria, fra hvilken det i hvert

Fald hyppig er vanskeligt at adskille den. Indtil et mere righoldigt Materiale foreligger,

har jeg dog valgt at opretholde Arten.

Danieu. Koral- og Bryozokalk: Faxe (sjælden).

Familie: Tritonidae Adams.

Slægt: Tritouiiiui Link..

Tritoiiiuin feaestratiim n. sp.

Tavle II, Fig. 7—8.

Coquillc ovale-allongée å 7 tours ventrus. Canal de longueur moyenne, un peu
courbé. Ouverture ovo'fde ; bord externe de l'ouvertnre renflé, garni d'un petit nombre de

dents fortes. Columelle a 3 plis. Sculpture composée de stries longitudinales (au nombre
de 4 sur l'avant-dernier tour, de 13 environ sur le dernier) et de stries transversales nom-
breuses, élevées, aussi fortes å peu pres que les stries longitudinales et séparées par le

méme intervalle que ces derniéres. Les intersections des stries sont marquées par des

tubercules. Varices tres accentuées, å des distances de '^U de tour. — Hauteur, 23'""';

hauteur du dernier tour, 13™™; largeur, 9"™, 5.

Skallen tenformet med 7 bugede Vindinger ; sidste Vinding c. af hele Længden,

afsmalner temmelig hurtig nedad mod Kanalen, som er middellang og noget bøjet til Siden.

Munding ægformet; ydre Mundrand opsvulmet, med et ringe Antal stærke Tænder. Golu-

mella med 3 Folder, hvoraf den øverste er noget fjæ.rnet fra de andre.

Skulpturen bestaar af ophøjede Spirallinjer; paa næstsidste Vinding ses 4 saadanne,

paa sidste Vinding c. 13. Den næstøverste af Spiralerne er i Reglen svagere end de andre.
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Desuden findes talrige, ophøjede Tværlinjer omtrent af samme Styrke som Spiralerne og

med samme indbyrdes Afstand som disse , saa at der dannes et temmelig regelmæssigt,

kvadratisk Net paa Skallens Overflade. Skæringspunkterne mellem Spiralerne og Tvær-

linjerne ere ophøjede til smaa Knuder. Stærke Varices med omtrent Vinding indbyrdes

Afstand; de ses ogsaa særdeles tydelig (som Furer) paa Stenkærner. — Højde 23 Mm.;

sidste Vindings Højde 13 Mm., Bredde 9,5 Mm.

Denne Art staar meget nær den eocæne Tr. viperinum Lamk. ; den adskiller sig fra

denne ved det større Antal Spiraler paa Mellemvindingerne, idet der hos Tr. viperimim

efter Afbildningerne at dømme langt senere end hos Tr. fenestratum optræder flere end 2

Spiraler. Af Kridtformer stemmer den bedst med Tr. tuberculatum Kaunhowen. men Basis

er her en helt anden.

Uanieii. Koralkalk: Faxe (ikke sjælden). — Bryozokalk: Faxe (mindre hyppig).

Tritouiiim siibglabrura n. sp.

Tavle ]I, Fig. 9—10.

Coquille pyramidale, assez courte, a tours tres ventrus, séparés par des sutures

profondes. Canal fortement recourbé. Ouverture ovale, distinctement séparée ducanal; labre

externe trés épaissi, a surface intérieure dentée. Columelle sans plis. Test d'ordinaire

complétement lisse ; dans des cas rares on distingue toutefois de fines stries longitudinales

et transversales. Varices assez fortes, a des distances de de tour. — Hauteur de
47™™; hauteur du dernier tour, 34™™; largeur, 22™™.

Sten kærnen kort-pyramideformet med meget stærkt bugede Vindinger, som adskilles

ved dybe Sømme. Sidste Vinding smalner pludselig af nedad imod Kanalen, som er stærkt

tilbagebøjet. Mundingen oval, skarpt adskilt fra Kanalen. Yderlæbeu stærkt fortykket;

dens Inderside med Tænder. Columella uden Folder.

Efter Aftryk af Skallens Yderside at dømme synes denne at have været næsten

fuldstændig glat; paa nogle Eksemplarer ser man den dog tydelig dækket af fine Spiral-

linjer, som krydses af Tværlinjer. Med c.^/é Vindings Mellemrum findes temmelig stærke Varices.

Alle undersøgte Eksemplarer ere mer eller mindre defekte ; efter en næslen fuld-

stændig Stenkærne kunne følgende Maal angives : Højde 47 Mm. ; sidste Vindings Hojde

34 Mm., Hredde 22 Mm.

Daiiieii. Ko ral kalk: Faxe (ret almindelig). — Bryozokalk: Faxe (sjælden).

Ti'itoiiiuiii biplicatum (M. U. H.), n. sp.

Tiivle II, Fig. 11-13.

Coquille ovaie-allongée, a tours vontrns. llauleur ilii cltMiiicr hmr. • lo do la

hauleur totale de la coquille. OuverUire ovale-allongée , a canal court . courbé. Bord
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externe de rouverture tres épaissi, denté å rintérieur. Columelle a deux plis obliques.

—

Stries longitudinales , nombreuses , tres fmes , de finesse inégale ; cotes transversales tres

nombreuses, faibles ; celles des premiers tours sont plus marquées que les autres. Varices

tres fortes, inégalement espacées.

Langstrakt-oval med bugede Vindinger. Sidste Vinding stor, indtagende omtrent

"^liQ af bele Skallens Højde. Mundingen langstrakt-oval med en kort, til Siden bøjet Kanal.

Ydre Mundrand stærkt fortykket, med Tænder indvendig. Columeila med to skraatstillede Folder.

Skulpturen bestaar af talrige, meget flne, opbøjede Spiraler, hvoraf enkelte uden

nogen bestemt indbyrdes Afstand ere kraftigere end de andre. Meget talrige, men svage

Tværribber, der ere særlig tydelige paa de ældre Vindinger og efterhaanden tabe sig paa

de yngre. Varices meget stærke; de efterlade ogsaa Aftryk paa Stenkærner; deres ind-

byrdes Afstand er meget varierende
;
meget hyppig følge to umiddelbart efter hinanden,

medens Afstanden undertiden er større end en Vinding.

Et enkelt Eksemplar har en Del af Skallen bevaret; de øvrige findes i den sæd-

vanlige Bevaringstilstand.

Danien. Ko ral kalk: Faxe (ikke sjælden). — Bryozokalk: Faxe (sjælden).

Tritouium sp.

Fra Faxe er Mineralogisk Museum i Besiddelse af et Par Stenkærner og et Par

meget ufuldstændige Aftryk af en Tritonimn, hvis Vindinger ere stærkt bugede; Kanalen

er lang og stærkt bøjet; Afstanden mellem Varices meget stor. Overfladen har baaret en

Del Spiralribber med stærke Knuder, som ere ordnede i Tværrækker (sidste Vinding har

17 saadanne Rækker). Paa Mellemvindingerne ses 3 Spiralribber, hvoraf den øverste ligger

noget nedenfor Suturen. Paa sidste Vinding er Antallet større ; de forsvinde efterhaanden

nedad mod Kanalen. Desuden har Skallen været fint spiralstribet. — Et noget deformeret

Eksemplar fra Saltholmskalken hører formodentlig ligeledes herhen.

Danien. Koralkalk: Faxe (sjælden). — Saltholmskalk:? Bredstrup Klint

(I Ekspl.).

I »Amtlicher Bericht iiber die 24. Versammlung Deutscher Natuifoischei- und Aerzte in Kiel 1846»

findes (S. 118) opført følgende Tritonium-Artev fra Faxe: Tr. annectens M. II. H. , Tr. retiferiini M. U. H.,

Tr. laevigatum M. U. H. samt Tritonimn sp. J sit Arbejde om Faxekalken har v. Fischer-Benzon optaget

de samme Navne. Disse Arter ere imidlertid aldrig beskrevne, og det er nii umuligt paa Grundlag af

Mineralogisk Museums Materiale med Sikkerhed at afgøre, hvilke Arter Navnene hare til. Heller ikke Museet

1 Kiel synes at kunne give nogen Oplysning i saa Henseende. Jeg har derfor anset det for rettest at bruge

helt ny Navne; det ene af disse, Tr. hiplicatum , har tidligere været anvendt her paa Museet; det stammer

sandsynligvis fra Morch, som inden sin Død havde faaet paabegyndt en Undersøgelse af Faxe-Gastropoderne.

D. K. D. Videask. Sel.sk. Skr., G. Række, natui-viden.sk. og; mathem. Afd. XI. 4. 30
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Familie: Buccinidae Troschel.

Slægt: Nassa Martini.

Nassa? siipracretacea n. sp.

Tavle II, Fig. U— 15.

Coquille ovale, a. G tours ventrns, séparés par des sutures assez profondément im-

primées. Hauleur du dernier tour, V5— Ve de la liauteur totale de la coquille. Canal court

et fortement courbé. Ouverture allongée, assez étroite, a bords épaissis; le bord externe

muni d'un certain nombre de dents. — Cotes transversales tranchanles et assez fortes;

sur le dernier tour elles s'affaiblissent en bas; celles de l'avant-dernier tour sont au nombre
de 24 environ. Stries longitudinales assez faibles. — Hauteur, 18"""; hauteur du dernier

tour, 14"""; largeur, 9™".

Skallen oval, dannet af 6 bugede Vindinger, som adskilles af temmelig dybe

Sømme. Sidste Vinding stor, indtagende '*/5

—

^'b af hele Skallens Højde ; nedadtil gaar den

temmelig jævnt over i Kanalen, som er kort og stærkt bøjet. Mundingen aflang, forholdsvis

snever; dens Piande fortykkede; Yderranden med en Del Tænder paa sin indvendige Side.

Skulpturen bestaar af skarpe og forholdsvis stærke Tværribber, som paa sidste

Vinding blive svagere nedadtil; deres Antal er paa næstsidste Vinding c. 24. Ribberne

krydses af meget svagere Spiraler, som dog paa sidste Vindings nederste Del blive kraftigere

og her opnaa omtrent samme Styrke som Ribberne. — Paa Stenkærner ses underliden

svage Spor af Tværribberne.

Et Eksemplar viser følgende Maal: Højde 18Mm. ; sidste Vindings Højde 14 Mm.;

Bredde 9 Mm.

Danien. Koralkalk: Faxe (7 Ekspl.).

Familie; Fusidae Tryon.

Slægt: Fiisus Lamarck.

Pusus faxeusis n. sp.

Tavle II, Fig. 16—17.

Coquille fusiforme dont les tours ventrus, qui sont au nombre de 8 au moins. se

Irouveut séparés par des sutures assez déprimées; partie supérieure des tours aplatie ou
faiblement excavée. Canal long, droit. Ouverture ovale. Colunielle sans plis. — Stries

longitudinales élevées
,

tranchanles, bien marquées å la parlie la plus renflée du tour.

Slries transversales élevées, un pen moins forlcs que les slries longitudinales el dirigées

légcromenl on arricré a unc. faihlo distance de la sulure supérieure. Ku oulre , des plis

Irausvcrsanx , tres prononcés, au lumihre de S ciniron sur cliaque tour: en haul ils

s'arrétent un pen au-dessous do la sulure; sur \o diMMiici- Imir ils disparaissenl au voisi-
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nage du canal. — Haiiteur (le canal non compris), bS"""; longueur du canal, 33'"'" environ;

hauteur du dernier tour (le canal y compris), 50'"'" environ.

Skallen tenformet med mindst 8 bugede Vindinger, som adskilles af temmelig flade

Suturer. Umiddelbart under Suturen er Vindingen flad, undertiden svagt udhulet; det

nederste Parti er stærkt hvælvet; paa sidste Vinding gaar det temmelig brat over i den

lange, lige Kanal. Mundingen oval. Columella uden Folder.

Skulpturen dannes af en Del ophøjede, skarpe Spirallinjer, der ere temmelig svage

paa det flade Parti under Suturen, men derimod stærke paa den bugede Del af Vindingen;

de findes ligeledes paa sidste Vindings nederste Del. Disse Spiraler krydses af noget

svagere, ophøjede Tværlinjer, som lidt nedenfor Suturen ere noget tilbagebøjede; de fort-

sættes helt ned paa Kanalen. Desuden findes meget stærke Tværfolder i et Antal af c. 8

paa hver Vinding; paa de ældre Vindinger er deres Antal mindre, de begynde først et

Stykke under Suturen
;
paa sidste Vinding tabe de sig nedad mod Kanalen. Paa Stenkæ.rner

ses Tværfolderne samt Spiralerne i Reglen meget tydelig; mindre tydelige ere her de fine

Tværlinjer.

Det bedst bevarede Eksemplar, et Aftryk, mangler Kanalen; dets Højde (uden

Kanal) er 55 Mm. En Stenkærne af omtrent samme Størrelse har en c. 35 Mm. lang

Kanal; dens sidste Vinding maaler — Kanalen medregnet — c. 50 Mm. i Højde. Enkelte

Eksemplarer have været betydelig større.

Denne Art ligner ikke, saavidt jeg kan se, nogen anden Art fra Kridtet; derimod

synes den at være nær beslægtet med Arter fra Eocænet i Parisbækkenet.

Danien. Koralkalk: Faxe (c. 16 Ekspl.).

1 "Proceed. of the Geol. Soc. of London«, Vol. II (1835), S. 218 omtaler Beck en Fusus clongatus

Beck, hvilken Avt skal være fælles for Aflejringerne ved Faxe og ved Kunracd i Holland; nogen Beskrivelse

har Beck imidlertid aldrig oft'entliggjort, saa at det maa henstaa uafgjort, om det er den ovenfor beskrevne

Art, Beck har givet dette Navn. — Efter v. Fisceh-Benzon (1. c. S. 15) skal Bronn i sin «Lethaea» anføre

Ftisiis Neptuni fra Faxe-. Dette beror paa en Fejltagelse; som Findested for denne Art angiver Bronn kun

Pisolithkalken i Parisbækkenet. Selv opforer v. Fischer-Benzon i sin Fortegnelse over Forsteningerne fra

Faxekalken en Fusus sp.

Slægt: Fasciolaria Lamarck.

Fasciolaria glabra n. sp.

Tavle II, Fig. 19-20.

Coquille fusiforme-allongée a tours quelque peu convexes, au nombre de 7 environ,

séparés par des sutures enfoncées. Ouverture ovoide-oblongue. Canal droit, de la méme
longueur a peu pres que l'ouverture. Columelle a 4 plis dont l'inférieur un peu plus faible

que les autres. Labre externe muni de dents, au nombre de 9 environ. — Au-dessous

30'
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de la suture se trouve parfois une caréne faible mais tranchante. Test lisse. — Hauteur,

9™™; hauteur du dernier tour (le canal y compris), 6™i^,5
;
largeur 4'"°i.

Forlænget tenformet. Spiret med c. 7 Vindinger, der ere noget konvekse og ad-

skilles af fordybede Suturer. Under Suturen ses undertiden en svag, men skarp Køl;

forøvrigt er Skallen glat; dog kan undertiden en svag Antydning af Spirallinjer iagttages.

Mundingen er aflang-ægformet og fortsættes nedadtil i en Kanal , som er lige og omtrent

af samme Længde som Mundingen. Columella bærer 4 skæve Folder, hvoraf den nederste

synes at være noget svagere end de andre. Paa en Stenkærne ses Spirairækker af svage

Gruber, der antyde, at Yderlæben har været krenuleret; paa sidste Vinding findes 9

saadanne Rækker.

Denne Art er hidtil funden i kun 4 ret ufuldstændige Eksemplarer (Stenkærner med

Aftryk). Det bedst bevarede har haft følgende omtrentlige Maal: Højde 9 Mm., Bredde

4 Mm., Højden af sidste Vinding (Kanalen iberegnet) 6,5 Mm.

Yngre Senon. C e r i t h i umkalk : Stevns Klint (4 Ekspl.).

Familie: Volutidae Gray.

Slægt : Volutomitra Gray.

Volutomitra quiuqiieplicata n. sp.

Tavle II, Fig. 21—22.

Coquille fusiforme-allongée a tours légérement convexes, séparés par des sutures

distinctes. Le nombre des tours est de 8 environ. Ouverture allongée, présentant, en

avant , une échancrure courte et large. Columelle a 4 plis obliques
,

presque également
prononcés, au-dessus de ceux-ci un cinquiéme, beaucoup plus faible. — Abstraction faite

des stries d'accroissement plus ou nioins marquées le test est lisse. — Hauteur, 45"™;

hauteur du dernier tour, 29°>di, largeur, 13™™.

Skallen langstrakt tenformet med c. 8 svagt hvælvede, af tydelige Sømme adskilte

Vindinger. Sidste Vinding stor; den indtager c. ^/o af hele Skallens Hojde. Mundingen

langstrakt, endende fortil med en kort, vid Tud. Ydre Mundrand ikke fortykket. Columella

bærer 4 temmelig stærke Folder af omtrent samme Styrke og med samme indbyrdes Af-

stand; ovenfor disse findes endnu en femte, meget svagere Fold: alle 5 Folder ere stillede

meget skraat. — Overfladen glat; kun uregelmæssig skiftende. staM'kere og svagere Til-

vækstlinjer findes.

Et Eksemplar, der foreligger tildels baade som Aftryk og som Stenkærne, viser

følgende Maal: Højde 45 Mm.; sidste Vindings Højde 29 Mm., dens Bredde 13 Mm.

Andre, mindre fuldstændig bevarede Eksemplarer have været noget slorre.
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Paa Grnnd af de 4 lige stærke Folder og den simple, skarpe ydre Mundrand

har jeg henført denne Art til Slægten Volutomitra Gray.

Daiiien. Ko ral kalk: Faxe (ikke ganske faa Eksemplarer, men hører dog til de

sjældnere Former).

Slægt: Voliita Linné.

Voluta (Auriuia) faxeusis n. sp.

Tavle III, Fig. 1—3.

Coquille fusiforme-allongée, å spire tronquée. Tours de la spire renflés, complé-
tement lisses. Ouverture étroite, en forme de fente, plus élargie en son milieu. Echan-
crure courte. Columelle a 3 plis forts, obliques; le pli antérieur est le plus prononcé.

Au-dessous de la suture se trouve parfois une faible dépression. — Hauteur, 92'"i" environ;

hauteur du dernier tour, 68°""; largeur, ZS^'^.

Skallen langstrakt tenformet med afstumpet Spir; Vindingerne stærkt hvælvede,

fuldstændig glatte. Sidste Vinding indtager omtrent '^U af hele Skallens Højde. Mundingen

formet som en smal Spalte, bredest paa Midten og afsmalnende jævnt op- og nedad; den

ender forneden med en kort Tud. Columella bærer 3 kraftige, skraat stillede Folder,

hvoraf den forreste er noget kraftigere end de andre. — Enkelte Eksemplarer afvige ved

en slankere Form og fladere Vhidinger; under Suturen ses tillige en mer eller mindre

tydelig Depression. Denne Form synes dog ved Mellemled at være forbunden med den

ovenfor beskrevne, saa at den vel næppe er artsforskellig fra denne.

Arten foreligger i mer eller mindre fuldstændige Stenkærner, tildels med de til-

hørende Aftryk af Skallens Yderside. En Stenkærne, hvis Spids er afbrudt, har haft

følgende Dimensioner: Højde c. 92 Mm., Bredde 38 Mm.; sidste Vindings Højde 68 Mm.

En slank Stenkærne, som ligeledes mangler Spidsen, har maalt: Højde c. 87 Mm., Bredde

30 Mm.; sidste Vindings Højde 60 Mm. Enkelte Eksemplarer have været betydelig større.

Danien. Ko ral kalk: Faxe (ret almindelig). — Bryozokalk: Faxe (sjælden). —
Saltholmskalk: Bredstrup Klint (1 Ekspl.).

Voluta (Lyria?) sp.

Tavle III, Fig. 5.

Skallen langstrakt, tenformet med 7 temmelig svagt hvælvede Vindinger. Mun-

dingen har Form som en lang Spalte, forneden forsynet med en Tud. Yderlæben synes

at have været glat. Inderlæbe og Columella utilgængelige for Undersøgelse. — Skulpturen

dannes af et ringe Antal (paa de yngste Vindinger c. 8) Tværfolder, som paa sidste
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Vinding først have en tilbagegaaende Retning, hvorpaa de krumme sig ganske jævnt

fremefter og tabe sig efterhaanden nedadtil. Nogen linere Skulptur ses ikke.

Højde 55 Mm.; sidste Vindings Højde 37 Mm., Bredde 17 Mm.

Af mig bekendte Former ligner den her beskrevne Art mest Lyria crassicostata

Stol. fra "Arrioloor gronp", men er en Del slankere end denne.

Danien. Ko ral kalk: Faxe (1 Aftryk).

Voluta (Volutilithes) sp.

Fra Saltholmskalken i Bredstrup Klint er Mineralogisk Museum i Besiddelse af en

Voluta^ som til en vis Grad minder om den paieocæne V. nodifera v. Koen.'); Bevarings-

tilstanden er imidlertid ikke tilstrækkelig god til en sikker Bestemmelse. Ligesom den

omtalte Art ere de her foreliggende Eksemplarer dækkede af Knuder, ordnede i Spiralrækker

og Tværrækker; den øverste og den næstøverste Spiralrække adskilles ved en Depression,

ganske som hos V. nodifera v. Koen. Derimod synes Mellemvindingerne at have haft 4

Spiralrækker og ikke blot 3, som V. nodifera i Reglen har.

En Voluta i en løs Blok af Saltholmskalk, funden ved Katholm i Nærheden af

Grenaa, hører formodentlig ogsaa herhen.

Danien. Saltholmskalk: Bredstrup Klint (3 Ekspl.).

Familie: Olividae d'Orbigny.

Slægt: Aiicilla Lamarck:.

Aucilla Milthersii n. sp.

Tavle II, Fig. 18.

Coquille fusiforme, assez clancée. Test lisse. Un dépot émaillé recouvre la spire

ainsi (]ue la partie inférieure de la coquille. Les stries d'accroissement se trouvent, sur une

longueur assez courte, au-dessous de la suture, dirigées quelque peu en avant, puis elles

descendent ;i peu pres verticalement pour reprendre ensuite, h l'approche de Télroit sillou

longitudinal dorsal, leur direction premiere. Au-dessous de ce sillon elles se portent uu
peu en arriére et se maintiennent dans cette nouvelle direction jusqu"a ce qu'elles

attcignent la zone émaillée inférieure. La partie non émaillée du dernier tour a o""™,

7

de haul; le sillon longitudinal dorsal est placé a 0°™,3 au-dessus de la zone émaillée

inférieure. La bande corrcspondant a l'échaucrure est limiléc cn haut par un sillon faible;

en bas, elle vient se perdrc dans une dépression assez profoudc. Columelle a i plis obliques

assez prouoncés. Ouverture en forme de fente phUot large, surloul en son milieu. —
Hauteur, 8™",3

;
largeur, 3">™,5; haulcur du dernier tour, 6'"°'.3-

M A. V. KoKNEN, Ucbcr ciuc raleofiuic rauna von Kopciiliagcii. .\l>li. il. kgl. Gescliscli. il. Wissciischaft.

GoUinscii, 15(1. 3:', 1885. S. 40, T. II, Fig. 10.
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Fra Cerithiumkalken ejer "Danmarks geologiske Undersøgelse" et Aftryk af en

lille Ancilla; det viser hele den Side af Skallen, hvorpaa Mundingen findes. Af dette

Aftryk har jeg taget en Afstøbning i Voks, hvilken ligger til Grund for følgende Beskrivelse.

Skallen tenformet, temmelig slank. Højde 8,3 IVIm., Bredde 3,6 Mm.; sidste

Vindings Højde 6,3 Mm. — Paa Grund af Materialets Ufuldstændighed har jeg maattet tage

de følgende Maal efter en lodret Linje, som ligger paa den modsatte Side af Mundingen.

Emaljelaget naar efter denne Linje fra Spidsen og 2,5 Mm. ned paa Skallen; endvidere er

1,8 Mm,, af Skallens nederste Del dækket af Emalje. Tilvækststriberne ere ikke rigtig

lydelige. Saavidt man kan se, ere de under Suturen paa en ganske kort Strækning noget

fremadbøjede
;

derpaa er deres .Retning omtrent lodret, indtil de lidt oven for en meget

smal Fure, «Tandlinjen» , atter bøje sig noget fremefter; under denne Fure vige de lidt

tilbage, indtil de naa den nederste Emaljezone
;
længere end hertil kan man ikke følge dem.

Det Parti af sidste Vinding, som ikke er dækket af Emalje, er 3,7 Mm. højt; "Tandlinjen«

ligger 0,8 Mm. over den nederste Emaljezone. Det "Baand», som svarer til Tuden, er

opadtil begrænset af en svag, men tydelig Fure; nedadtil gaar det over i en kraftig De-

pression, som grænser optil og efterhaanden dækkes af den fortykkede Columella
;
paa denne

sidste ses 4 ret kraftige, skæve Folder.

Mundingen har Form som en temmelig bred Spalte, hvis Bredde er størst paa Midten.

Yngre Senon. C e ri t hium k al k : Stevns Klint (1 Ekspl.).

Familie: Pleurotomidae Stoligzka.

Slægt: Pleiirotoma Lamargk.

Pleiirotoina faxeusis n. nom.

Tavle IJI, Fig. 8 og 10.

1847. Pleurotoma angulosa M.U. H., Amtl. Bericht Kiel. S. 118.

I86G. — — — ; V. Fischer-Benzol^ Ueb. das relat. Alter d. Faxek. S. 15.

Coquille turriculée-allongée , a tours nombreux, garnis au-dessus de leur milieu

d'une caréne forte , arrondie. La partie des tours qni se trouve située au-dessus de la

caréne est assez fortement excavée; au-dessous de la caréne se voit une depression nn
pen plus faible. Canal long

,
légérement recourbé. — Les tours moyens sont ornes d'un

certain nombre de stries longitudinales
,
fines, assez serrées; la caréne y est assez tran-

chante et porte une serie] de tubercles obsoletes, qui disparaissent ensuite a mesure que la

caréne devient plus arrondie; au-dessous de la suture se trouve également une série de
tubercles elfacées. Le sinus des stries d'accroissement est assez large ; il est placé vers

la moilié de la distance entre la suture et la caréne, un peu plus pres, toutefois, de cette

derniére. — Hauteur de plus de 69™™; largeur de 20'"™.
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Stenkærnfin forlænget-taarnformet med talrige Vindinger. Noget ovenfor Vin-

dingens Midte findes en stærk, afrundet Spiralkøl, som paa de ældre Vindinger synes at have

sin Plads forholdsvis nærmere ved den øvre Sutur, end Tilfældet er paa de yngre Vindinger.

Den Hel af Vindingen, som ligger ovenfor Køien, er temmelig stærkt udhulet; under Kølen

findes en noget svagere Depression , som dog ikke naar helt ned til den nederste Sutur.

Nedenfor Depressionen under sidste Vindings Køl er Kærnen noget konveks og gaar herfra

jævnt over i den lange, svagt tilbagebøjede Kanal. Mundingen (Kanalen iberegnet) har været

betydelig højere end Spiret. Kærnens Overflade er i Reglen glat; undertiden ses, især paa

de ældre Vindinger, Mærker af Skallens Skulptur.

Aftrykkene af Skallens Yderside vise i enkelte Tilfælde særdeles tydelig, hvorledes

denne har været. De allerældste Vindingers Skulptur ses dog ikke tydelig. Paa Mellem-

vindingerne har der været en Del tæt liggende , fine Spirallinjer. Kølen er her temmelig

skarp og har baaret en Række svage Knuder , som efterhaanden forsvinde
,

samtidig med

at Kølen afrundes noget. Under Suturen findes der ligeledes en Række svage Knuder.

Den Rugt, som Tilvækstlinjerne danne, er temmelig bred og ligger omtrent midt iraellem

Suturen og Kølen, noget nærmere denne sidste.

Denne Art opnaaede en ret betydelig Størrelse; det største foreliggende Eksemplar

har saaledes maalt c. 90 Mm. fra Spidsen af Spiret til Begyndelsen af Kanalen. Det paa

T. III, Fig. 8 afbildede Eksemplar, som mangler en Del af Kanalen, måaler i Højde C9 Mm.,

i Bredde 20 Mm.

Arten, som ikke hidtil er beskreven, findes i Listerne over Faxeforsteningerne

opført under Navnet PI. angulosa. Dette Navn er imidlertid af Deshates benyttet for en

helt anden Art fra Tertiæret i Parisbæ.kkenet og kan derfor ikke bibeholdes for Arten fra

Faxe. At Arten ikke, som v. Fischer-Benzon synes at antyde, muligvis er en AporrJiais,

fremgaar tydelig af ovenstaaende Beskrivelse.

Danien. Koralkalk: Faxe (ikke almindelig). (Annetorp, 1 Ekspl.). — (Bryozo-

kalk: Annetorp, 1 Ekspl.). — Saltholm skalk: Rredstrup Klint (I Ekspl.).

Pleiirotoiiia Ceritliioriim n. sp.

Tavle IIF, Fig. A.

Coquille turriculée, assez courte , ;\ 7— 8 tours légérement couvexes. Suture

quelque peu enfoncée. Au-dessous de la suture, a uue faible distance, se voit une de-

pression assez forte oii apparait le sinus plulot large et profond des stries d'aecroissement.
2— 3 premiers tours lisses, les tours suivants ornes de stries longitudiuales. aplaties, assez

|)rononeées
; celles de ravant-dernier tour sont au nonibre do 10. Au-dessous de la de-

pression se trouvent quelques tubercles fortes, allongées , au nonihre do 9 environ. ou
bien des cotes transversales courtes; elles font dofaul sur lo doruiér tour. — llaulour,

II '"'",5; largeur, 4"™; liauteur du dernior tour, 7™",f).
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Lavt-taarnformet med 7— 8 svagt konvekse Vindinger ; Suturen noget fordybet; noget

under Suturen findes en temmelig stærk Depression. De første 2— 8 Vindinger synes efter de

opbevarede Aftryk at dømme at have været glatte; først senere optræder Skulpturen, der

bestaar dels af Spirallinjer, dels af Rækker af Knuder eller korte Tværribber. Spiralerne

ere flade, men temmelig stærkt fremtrædende; paa næstsidste Vinding findes der 10

saadanne; de øverste og de nederste ere de kraftigste, medens de umiddelbart under De-

pressionen liggende ere en Del svagere. De dække hele sidste Vinding inklusive Kanalen.

Nedenfor Depressionen ses paa hver af Mellemvindingerne o. 9 stærke, aflange Knuder

eller korte Tværribber; de mangle paa sidste Vinding. Tilvækstlinjerne ere særdeles

tydelige; Bugten, som er ret bred og dyb, findes i Depressionen.

Højde 11,5 Mm., Bredde 4 Mm.; sidste Vindings Højde 7,5 Mm.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (4 Ekspl.).

Pleiirotonia Steeo.strupii n. sp.*

Tavle II, Fig, 23—24.

Coquille fusiforme-allongée , a 10 tours, ou plus, assez convexes. Canal court.

Un peu au-dessous de la suture, une depression faible , étroite, suivie d'une seconde de-

pression tres faible. La partie de la coquille qui sépare les deux depressions, porte le

sinus des stries d'accroissement. Tours moyens ornés de stries longitudinales. Stries

d'accroissement tres accentuées. Au voisinage de la suture supérieure se voient des series

longitudinales de faibles tubercules. — Hauteur, 24™™; largeur, 7™™; hauteur du dernier

tour, I4ni'n.

Forlænget-tenformet med mindst 10, temmelig stærkt konvekse Vindinger. Kanalen

kort, i Forbindelse med sidste Vinding omtrent af samme Længde som Spiret. Lidt

nedenfor Suturen findes en smal, svag Depression; derunder ligger Tilvækstlinjernes Sinus,

og umiddelbart efter denne følger igen en ganske svag Depression; Sinus kommer saaledes

til at ligge paa et svagt fremstaaende Spiralbaand. Skulpturen kendes ikke for de aller-

ældste Vindingers Vedkommende; paa Mellemvindingerne ses Spiraler; paa næstsidste

Vinding findes ovenfor den nederste Depression, hvis Spiraler ere meget svage, 5 saadanne

Spiraler; nedenfor Depressionen ses 6 Spiraler, og imellem de 4 nederste af disse ligge 3

lidt svagere sekundære Spiraler. Tilvækstlinjerne ere kraftige, saa at Spiralerne blive noget

kornede; i Nærheden af den øvre Sutur blive "Kornene« endog til Sraaaknuder.

Højde 24 Mm., Bredde 7 Mm.; sidste Vindings Højde 14 Mm.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (4 Ekspl.).

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr,, fc'. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI. 4. 31
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Familie: Conidae Adams.

Slægt: Coiius Linné.

Conus sp.

Tavle III, Fig. 6.

Der foreligger en Stenkærne, som sandsynligvis tilhører en Art af Slægten Conus,

men som ikke kan bestemmes nøjere. Dens Form er kort og tyk; Højde 30 Mm.;

Tykkelse 21 Mm.; sidste Vindings Højde 25 Mm.; disse Maal ere dog kun tilnærmelsesvis

riglige, da der forneden er afbrudt et lille Stykke. Skallen i de indre Vindinger synes

som sædvanlig hos (7owMS-Arterne at have været delvis resorberet. Inderlæbe uden Folder.

Danien. Koralkalk: Faxe (1 Ekspl.).

Slægt: Actaeonidae d'Orbigny.

Slægt: €iiinlia Gray.

Ciuulia (Avellana) daiiica n. sp.

Tavle III, Fig. 7.

Coquille ovale; spire courte , a o tours légérement convexes. Dernier tour sub-

globuleux, du double plus long que la spire. Ouverture de forme semi-lunaire ; bord exterue

tres épaissi et muni d'un petit nombre de dents fortes; bord columellaire tres épaissi.

a trois plis, dont le moyen plus prononcé que les autres. Sillons longitudinaux flnement
ponctués, å distances tres inégales; le dernier tour en porte 16, dont le supérieur est le

plus étroit, et le sillon suivant, le plus large; sur l'avaut-dernier tour, h sillous longi-

tudinaux. Les intervalles des sillons sont ornés de stries transversales tres faibles. —
Hauteur, ?">'"; largeur, hauteur du dernier tour, 5"™.

Skallen oval; Spiret kort, bestaaende af 5 noget hvælvede Vindinger. Sidste "Sin-

ding næsten kugleformet, mere end dobbelt saa høj som Spiret. IMundingen halvmaane-

formet, temmelig snever. Yderranden stærkt fortykket med et ringe Antal stærke Tænder;

Inderlæben, der er stærkt fortykket, bærer 3 Folder, hvoraf den mellemste er den kraftigste.

Paa Stenkærner ses Folderne som 3 Furer. — Skulpturen dannes af Uno . punkterede

Spiralfurer, hvis indbyrdes Afstand er meget vekslende, i-'ordybningerne i Furerne ere hos

nogle Eksemplarer korte, næsten kvadratiske, hos andre noget langstrakte. Et Eksemplar

viser 16 Furer paa sidste Vinding, alle omtrent lige brede med Tndtagelse af den overste,

der er noget smallere, og den næstøverste, som er meget bredere end de øvrige; paa

næstsidste Vinding ses hos samme Eksemplar o line Spirall'urer, hvoraf den næstøverste
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er langt bredere end de andre ; den synes ogsaa at være den af dem , man kan forfølge

længst tilbage. 1 Mellemrummet mellem Furerne ses kun meget svage Tværlinjer.

Højde 7 Mm., Bredde 4 Mm.; sidste Vindings Højde b Mm.

Yngre Senon. Cerithiumkalk: Stevns Klint (12 Ekspl.).

Foruden de i det foregaaende omtalte og beskrevne Arter af Gastropoder indeholde

Mineralogisk Museums Samlinger fra Faxe og fra Cerithiumkalken i Stevns Klint en Del

Stenkærner (tildels med Aftryk), som tilhøre andre Arter. Materialet har imidlertid været

for ufuldstændigt til en nogenlunde sikker Bestemmelse, hvorfor jeg foreløbig har ladet det

ligge i det Haab, at det vil blive suppleret ved ny Indsamlinger, og en Beskrivelse saa-

ledes muliggjort.

Baade i "Amtl. Bericht etc.« og i v. Fischer-Benzons Afhandling om Faxekalken

omtales en Turhinella fusiformis M. U. H. fra Faxe. I Mineralogisk Museums Samling fra

denne Lokalitet flndes ogsaa 4 Stenkærner af en Gastropod liggende med denne Betegnelse

;

det er imidlertid ikke en Turhinella Risso, men snarere en Fasciolaria Lam.; dette

Spørgsmaal lader sig dog ikke for Øjeblikket afgøre med Sikkerhed.

Af andre til Art bestemte Gastropoder, som ikke ere nævnte i det foregaaende,

har v. Fischer-Benzon i sin Liste over Faxeforsteningerne optaget Rostellaria acutirostris

Pcsch; denne Art har jeg ikke kunnet finde i de herværende Samttnger.

Endvidere har jeg med større eller mindre Sikkerhed kunnet konstatere, at der i

Faxekalken forekommer en Art af hver af Slægterne Troehm Linné og Solarium Lam. og i

Cerithiumkalken i Stevns Klint en Art af Slægterne Trochiis Linné, Scalaria Lam. samt

Bulla Klein (eller en nærstaaende Slægt). Ogsaa her maa man ønske, at Materialet med

Tiden maa forøges, saa at en nærmere Bestemmelse engang kan blive mulig.



240 36

D. Cephalopoder.

Familie: Nautilidae Owen.

Slægt: Naiitilus Breyn.

Naiitilus darupensis Schlcter.

Tavle III, Fig. 15.

1876. Nautilus Darupensis Schluter, Cephalopod. d. ob. deutsch. Kreide. II. S. 176, Tav. 49, Fig. 4—5.

Vindingerne omslutte laverandre fuldstændig, saa at der ingen Navle ses. Bugen

stærkt hvælvet; Siderne svagere hvælvede. Kamrene store; Suturlinjen bugtet, længst inde

bøjet fremefter paa en kort Strækning, derpaa bøjet tilbage over Siden i en stor, men svag

Bue, hvorefter den forløber i omtrent lige Retning over Bugen. — Stenkærnens Overflade

glat. — Ifølge ScHLCTERs Beskrivelse har Mundingen omtrent samme Højde og Bredde, og

Sipho ligger meget nær Ydersiden; disse Karakterer ses ikke paa det eneste foreliggende

Eksemplar.

Yngre Senon. Skrivekridt: Frejlev (1 Ekspl.).

Nautilus Bellerophou (M. U. H.), Lundgren.

Tavle IV, Fig. 1-2.

1847. Nautilus bellerophon M. U. H., Amtl. Beiicht Kiel. S. 118.

?I866. — laevigatus d'Orb.; v. Fischer-Benzon, Ueber das lel. Alter des Fa.\ekalkcs. S. 14.

1867. — Bellerophon (M. U. H.); Lundgren, Palaeont lakU. etc. S. 14; Tav. 1, Fig. 1.

1885. — — Ldgrn.; Moberg, Cephalop. i Sveriges kritsyst. 11. S. 9, Tav. 1, Fig. 3—6.

Efter Stenkærner og Aftryk af Skallens Yderside kan følgende Beskrivelse gives.

Skallen har været stærkt oppustet, nærmende sig noget til Kuglefurmen. Navlen

lille, uden skarp Begrænsning. Eksternsiden jævnt afrundet, undertiden med en svagt op-

højet Linje i Midten, Kammervæggene stærkt bøjede, med Konkavileleu fremefter; deres

Antal er c. 15 i hver Vinding. Suturlinjen er kun ganske svagt bojet; i Nærheden af

Navlen har den en lidt skraa Retning fremefter, og paa Eksternsiden er den underiidon

svagt tilbagebøjet. Kamrenes Bredde er mere end dobbelt saa stor som deres Hojde i

Midtlinjeu (f. liks. største Højde 10 Mm.; Hojden i Midtlinjen 7,o iMm.; i»redden 17 Mm.).
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Beboelseskamret er stort; efter de noget utydelige Tilvækstlinjer at dømme har Mundingen

været stærkt indskaaren i Midtlinjen.

Paa et eneste Beboelseskammer ere enkelte Smaapartier af Skallen bevarede. Den

er tynd og porcellænsagtig
;
paa dens Overflade ses kun fine Tilvækstlinjer. — Siphos Be-

liggenhed er i de yngre Kamre omtrent central, dog en Smule nærmere ved Internsiden.

Paa et mediant Gennemsnit ser man, at den, efterhaanden som man kommer til ældre og

ældre Kamre, rykker nærmere ind til Internsiden. Hvorledes Forholdet er i de allerældste

Kamre, er det desværre ikke lykkedes mig at iagttage.

Hvad nærbeslægtede Arter angaar, henvises til Mobergs Bemærkninger herom.

De største Eksemplarer, hvoraf Mineralogisk Museum er i Besiddelse, have maalt

c. 100 Mm. i Gennemsnit og c. 75 Mm. i Tykkelse; de stamme fra Koral- og Bryozokalken.

I Saltholmskalk er fundet et Par, noget deformerede Eksemplarer, som raaaske høre herhen.

Uanien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (almindelig). — Saltholmskalk:

? Saltholm (2 Ekspl.).

Nautilus pateiis Kner.

1850. Nautilus patens Kneb, Verst, des Kieidemergels v. Lemberg. S. 7, Tav. 1, Fig. 2.

1863. — interstriatus v. Strombeck, Ueber die Kreide bci Liineburg. S. 41.

1876. — imtens Kner; Schluter, Cephalop. d. ob. deutsch. Kreide. II. S. 178, Tav. 50, Fig. 1—5.

Af denne Art omtaler Schluter (1. c.) to Eksemplarer fra det danske Skrivekridt.

Paa Etiketten til det ene har han bemærket, at Ribberne staa usædvanlig tæt hos dette

Eksemplar. Senere (i Aaret 1875) modtog Museet fra daværende stud. med. Hekscher et

smukt, saa godt som fuldstændigt Eksemplar, der danner Grundlaget for største Delen af

følgende Beskrivelse.

Temmelig stor Navle, som ikke begrænses af nogen skarp Kant. Sipho midtstillet

eller noget nærmet til Eksternsiden. Særlig karakteristisk er Skulpturen, som bestaar af

fine, ophøjede, skarpe Linjer, som ere ens lige fra Navlen til Bugen; idet de træde fra

Navlen op paa Siden, ere de rettede meget stærkt fremefter; omtrent midt paa Siden danne

de en stor, fremadrettet Bue og løbe nu mod Bugen i stærkt tilbagebøjet Retning. Hos

det største foreliggende Eksemplar, hvis Diameter er omtrent 170 Mm., tæller man paa

Bugens xMidtlinje 12 af disse fine Ribber paa en Strækning af 20 Mm.; dette Eksemplar

har imidlertid ogsaa usædvanlig tæt stillede Ribber; v. Strombeck angiver 12 Ribber for

hver 30 Mm. ved 100 Mm. s Diameter. Paa Bugen og den tilstødende Del af Siderne ses

undertiden (naar Stykket er godt bevaret) 3 fine, ophøjede Linjer mellem hver to af de

omtalte Ribber. — Sulurlinjen er bøjet stærkt i Form af et S.

Foruden de ovenfor omtalte Eksemplarer findes endnu et Brudstykke af en stor
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Nautil, som formodentlig ogsaa maa henføres til denne Art; som Schluter imidlertid har

bemærket paa den tilhørende Etikette, ere Ribberne usædvanlig lave.

De foreliggende Eksemplarer stemme bedst overens med Beskrivelsen af N. inter-

striatus v. Stromb., der imidlertid, som paavist af Schldter, er identisk med den tidligere

beskrevne N.patens Kner.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint (2 Ekspl.). — Frejlev (2 Ekspl.).

Nautiliis dauicus v. Schlotheim sp.

Tavle IV, Fig. 3-4; Tavle V, Fig. 3.

1820. Nautilites danieus v. Schlotheim, Petrefactenkunde. S. 83

1835. Nautilus danieus Lyell, Cretac. and Tert. strata of the danish Isl. of Seeland and Moen. S. 2.30.

Tav. 18, Fig. 4-7.

1840. — danieus Schloth.; Quenstedt, Vorziigl. Kennzeichen der Nautileen. S. 289.

1847. _ _ _ ; Amtl. Bericht Kiel. S. 118.

1861. — — —
; BiNKHORST, Monogr. des Gastr. et des Céphalop. II. S. 16.

— — — —
; Blanford, Fossil Cephalopoda of South. India. S. 2å, Tav. 10, Fig. 4

og Tav. 11.

1866. — fricator Beck; v. Fisgher-Benzon, Ueb. das rel. Alter des Faxekalkes etc. S. 14.

1867. — — —
;
Johnstrup, Om Faxekalken ved Annetorp. S. 264.

— — danieus Schloth.; Ldndgrex, Pal. laktt. ofver Faxekalken på Limhamn. S. 12.

1868. — fricator Beck; Jap. Stebnstrup, i Vidensk. Medd. fra iiaturh. Forening i Kjøbenhavn for

Aaret 1867. S. IV.

1885. — danieus Schloth.; Moberh, Cephalop. i Sveriges kritsyst. II. S. 11, Tav. 1, Fig. 7—12.

1891. — — —
; FooRU, Catal. of the fossil Cephalop. in the british Museum. Part II.

S. 313, Fig. 32 b-c.

1899. — danieus Schloth.; Ravn, i Geol. Forening, i Stockholm Forhdl. Bå. 21. S. 266.

De Hundreder af Eksemplarer, som Mineralogisk Museum ejer af denne Art, ere

allesammen mer eller mindre fuldstændige Stenkærner; kun hos et Par Eksemplarer ere

mindre Partier af Skallen bevarede; desuden findes i Samlingen en Del ufuldstændige

Aftryk af Skallens Yderside. For den følgende Beskrivelse lægges derfor Stenkærner

til Grund.

Formen er nærmest som en temmelig fladtrykt Ellipsoide. Navlen er meget lille,

uden skarp Begrænsning; de ældre Vindinger skjules fuldstændig. Kammervæggene ere

temmelig tæt stillede og stærkt bøjede med Konkaviteten vendende fremefter; i hver Vinding

findes temmelig konstant 15— 16 Kammervægge. Sulurlinjen er meget stærkt bugtet; be-

gyndende ved Navlen løber den først i meget skraa Retning fremefter, indtil den omtrent

er naaet til Vs af Vindingens Højde; her danner den cn jævnt afrundet Bue (Laleralsadel)

og løber nu skraat bagud omtrent til Vindingens halve Højde, hvor den danner en jævnt

afrundet Laterallobe; derpaa vender den sig straks meget stærkt fremefter, men eflerhaanden

tager den mer og mer cn Retning, der slaar vinkelret paa Skallens Symmetrilinje, og for-
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løber over Eksternsiden i en svagt fremadrettet Bue. Drager man den korteste Linje

mellem Navlen og en Suturlinjes Skæringspunkt med Skallens Symmetrilinje, vil den skære

Suturlinjen omtrent midtvejs mellem Lateralsadlens højeste Punkt og Laterallobens dybeste

Punkt, medens den fra Navlen og opefter omtrent følger den foregaaende Suturlinje til

dennes Sadels højeste Punkt. Paa Stenkærner af enkelte Kamre ses undertiden en meget

svag, bagud rettet Knude helt forneden i Midtlinjen; den antyder vel Tilstedeværelsen af

en ganske svag Internlobe. Dette Forhold omtales ogsaa af Foord (I. c).

Kamrenes største Bredde overstiger deres største Højde med en Ubetydelighed

(Maalene kunne saaledes være henholdsvis 23 og 22 Mm.); maalt i Midtlinjen er Kamrets

Højde c.^l-i af dets største Højde (i ovenfor omtalte Tilfælde er Maalet i Midtlinjen 16 Mm.).

Beboelseskamret indtager mere end af sidste Vinding. Mundingen udvides stærkt i

Nærheden af Navlen. Efter Tilvækstmærkerne at dømme har Mundingen været stærkt

indskaaren i Skallens Midtlinje, der undertiden er svagt ophøjet.

Skallen findes tildels bevaret paa et Par Beboelseskamre ; den er porcellænsagtig,

c. 0,5 Mm. tyk ; i Nærheden af Navlen har den sin største Tykkelse
;
paa dens Overflade

ses kun finere og grovere Tilvækstlinjer.

Siphos Beliggenhed er forskellig i ældre og yngre Kamre. I de sidste ligger Sipho

betydelig over Forbindelseslinjen mellem Laterallobernes Spidser, men efterhaanden som

man naar til de ældre Kamre, rykker den nedad mod Internsiden. I et Kammer, hvis største

Højde er 20 Mm., ligger den omtrent paa Højde med Laterallobernes Spidser. Som vi

senere skulle se, vedbliver denne Forrykning at foregaa helt ind i første Vinding. Paa de

enkelte Kamres Stenkærner viser Sipho sig paa Grund af de bagudrettede Siphonalmuffer

(= goulots sipbonaux, Siphonalduten) paa Forsiden som en Fordybning, paa Bagsiden

som en Pig.

Ved Slibning er det lykkedes mig at fremstille et mediant Længdesnit af et Eks-

emplars første Vinding, bestaaende af 12 Kamre. I det yderste af disse Kamre ses Sipho

meget nær ved luternsiden, og denne Stilling synes den at beholde, indtil den naar det 7.

Kammer regnet fra Embryonalkamret (dette medregnet) ; den synes nu efterhaanden at

fjærne sig lidt fra Internsiden, indtil den i de 3 ældste Kamre er tydelig fjærnet fra denne.

I Spidsen af Embryonalkamret synes der at have været en lille Fordybning, formodentlig

det saakaldte «Ar». Første Vinding er ikke fuldstændig lukket, men som hos N. Fompilms

LiNNÉ findes der i Centrum et tomt Rum.

Eksemplarernes Diameter er omtrent dobbelt saa stor som deres Tykkelse (f. Eks.

henholdsvis 90 Mm. og 44 Mm.).

Temmelig nær den her omtalte Art staar N. fricafor Beck. Angaaende de For-

hold, hvori disse to Arter vise sig forskelUge, maa jeg her henvise til, hvad der er anført

under N. fricator Beck.
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Da V. ScHLOTHEiM bcskrev sin Nautilites daniciis
,
sammenlignede han den med N.

aganiticus Montf., en Art fra Juraperioden ; denne Art har saa stor Lighed med N. danicus

V. ScHLOTH., at V. Bccn^) forenede dem til en og samme Art. Lundgren-) synes tilbøjelig til

at mene, at det ikke er N. danicus v. Schloth., som v. Buch har set. v. Buch skriver nemlig

bl. a.: «Aber am Bauchrande ist noch eine Einsenkimg der Scheidewånde , welche einem

Sipho gleicht, die Scheidewand jedoch nicht durchbohrt

—

.» Denne Beskrivelse passer

ganske vist bedre paa N. fricafor Beck, men i Mineralogisk Museums Samling har

jeg dog set flere Eksemplarer af N. danicus v. Schloth., som havde en saadan Fordybning,

omend den er svagere, end den i Beglen er hos iV. fricator Beck. Desuden ligger Sipho

efter v. Buch-s Beskrivelse «uber der Mitte
»

; dette er netop, naar de allerældste Vindinger

undtages. Tilfældet hos N. danicus v. Schloth., men derimod ikke hos den anden Art.

Derfor forekommer det mig lidet sandsynligt, at v. Bdch skulde have haft N. fricafor for

Øje i Stedet for N. danicus.

Senere fastholdt Beck^), desværre uden nærmere Begrundelse eller Beskrivelse, at

N. danicus v. Schloth. var forskellig fra N. aganiticus Montf. Imidlertid kommer v. Buch*)

endnu engang tilbage til dette Spørgsmaal og hævder stadig Identiteten af de to Arter;

han tilføjer dog nu: "Doch scheint der Dorsalsattel von N. danicus etwas breiter und er

zeigt nicht die sehr flache Einbiegung auf dem Riicken, wie N. aganiticus.« — Af andre

Forskelligheder mellem de to Arter anfører Qdenstedt^), at Mundranden hos N. danicus

tilnærmelsesvis er halvmaaneformet, medens den hos den anden Art er mere komprimeret.

Desuden skal <iRyg»-Loben være mindre udpræget og Sideloberne smallere hos N. dauiciis

;

endvidere skal denne Art have en meget tydelig lille <(Bug"-Lobus. Derefter tilføjer han:

"Es kommen auch Nautilen-Steinkerne dort [ved Faxej vor, die sich dem N. Aturi sehr

niihern und von N. Danicus verschieden sind." Hermed er sikkert tænkt paa J^. fricator Beck.

Allerede den Gang var N. danicus v. Schloth. sp. imidlertid bleven afbildet, idet

Lyell (1. c.) publicerer et Par af Becks Tegninger af denne Art. H. B. Geinitz'') opfører

ligeledes Arten som selvstændig, og paa samme Standpunkt stille d'Orbigny'). C. G. Giebel^I,

Binkhorst (1. c), Blandford (1. c.) og andre senere Forskere sig. Lundgren skænker hele den

Historie en nærmere Omtale.

') V. Buch i Neues Jahrb. 1834. S. 533.

2) B. Lundgren: Palaemit. laktt. etc. S. 13.

•') Beck i Procecd. of llin Geol. Sor. of London. 1835—36. S. 218.

V. Buch: Ueber den Jura in Deulschland. Berlin 1839. S. 71—72.
'') Quenstrdt: Ueber die vorzuglichsten Kennzeichen der Naulileen. S. 289.

") H. B. Geinytz: Grundriss der Ve.rsleinernngskunde. S. 282.

') d'Orbigny: Prodronie de Paléonlnloyie. II. S. 290.

C. fiiEBEi. : Fauna der Vorwell. 111, 1: die Geplialopoden. Leipzig 1852. S. 138.
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Medens delte Spørgsmaal saaledes maatle anses for at være afgjort til Fordel for

Opretholdelsen af N.danicus v. Schloth. sp. som selvstændig Art, opstod der nogen For-

virring i en anden Retning. Jap. SteenstrupM søgte nemlig i et Møde i det Kgl. Danske

Videnskabernes Selskab og senere i et Møde i Naturhistorisk Forening i Kjøbenhavn at

vise, at den Art, man hidtil havde betegnet med Navnet N.danicus v. Schloth., ikke bar

dette Navn med Rette , men derimod kunde benævnes N. fricator Beck ; han mente med

andre Ord* at der havde fundet en Navneforveksling Sted. 1 Mødeberetningen fra Natur-

historisk Forening hedder det saaledes: «D. 5. Juli meddelte Prof. Steenstrdp en Over-

sigt over de i Faxekalken forekommende Arter af Slægten Nautilus. Da Af-

handlingen vil blive trykt andensteds, meddeles her kun, at Stp. stærkt fastholdt, at

Nautilus danicus Schloth. var den tykskallede, stornavlede Form, hvis Kammervægge frem-

bøde de dybe Sidebugter og den ligeløbende eller kun svagtudbuede Rygrand, og ingen-

lunde den af Lyell i 1835 (Geolog. Transact. Vol. V. pi. 18) afbildede og nylig af Hr. Dr. B.

Lundgren som den ægte Natit. danicus hævdede Form. Denne sidste kan benævnes N. fri-

cator Beck, forsaavidt det i det hele bliver tilraadeligt at beholde dette Navn.n — Den her

bebudede Afhandling er imidlertid aldrig bleven trykt. Det er desværre heller ikke ad anden

Vej lykkedes mig at faa Rede paa, hvorledes Jap. Steenstrup er kommen til dette Resultat;

men saa meget er sikkert, at — som allerede omtalt af Lundgren (1. c.) — de i Berlins

"Museum fiir Naturkunde« opbevarede Faxe-Nautiler fra v. Schlotheims Samling tilhøre den

Nautilus danicus v. Suhloth. sp. (V2). Nautilus fricator Beck (V2).

Jap. Steenstrup i "Oversigt over det kgl. Danske Vidensk. Selskabs Forhandl, i Aaret I867». S. 204,

samt i "Vidensk. Meddel, fra d. nalurli. For. i Kjobenliavn«. 18G7. S. IV.

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og; mathem. Afd. XI. 4. 32
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Art, der her er beskreven som N. danictis, og som først findes afbildet hos Lyell under

dette Navn, som den derfor maa beholde, skønt et Par Forfattere (v. Fischer-Benzon og

JoHNSTRUp) have fulgt Jap. Steenstrup ^).

Arbejderne ved Faxe Kalkbrud , som ofte have ret kuriøse Betegnelser for de der

hyppigst forekommende Forsteninger, kalde begge de omtalte Nautilarler for »Mopper"

(eller "Mopser«). Som det vil kunne ses af omstaaende Tekstfigurer, have Stenkærner af

begge Arter undertiden ogsaa en vis Lighed med en siddende Mops, mellem hvis Forben

der findes en ligeledes siddende Hvalp; størst er denne Lighed for N. fricator's Vedkom-

mende. Ogsaa af denne Grund er det sandsynligt at antage, at det er denne Art, Beck

har tildelt Navnet: fricatnr (= Mops).

N. danicus v. Schloth. sp. er meget almindelig i Koral- og Bryozokalken ved Faxe,

idet den er en af de her hyppigst forekommende Forsteninger. I Saltholmskalk er der

fundet to daarlig bevarede Eksemplarer , hvoraf det ene bestaar af 4, det andet af 3 paa

hverandre følgende Kamre. Desuden findes den hyppig ved Annetorp i Skaane; Beboelses-

kamret af det største Eksemplar, Mineralogisk Museum ejer herfra, maaler ikke mindre

end c. 180 Mm. i Højde (maalt fra Navlen), og dets Tykkelse er omtrent lige saa stor. —
Arten angives endvidere at forekomme ved Maastricht, i Pisolithkalken ved Laversine og

Vigny samt i det sydøstlige Rusland og i Forindien.

Manien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (meget hyppig). — (Annetorp). — Salt-

holm sk alk: Saltholm (2 Ekspl.).

Nautilus fricator Beck.

Tavle V, Fig. 1—2 og 4.

1763. Nautilus, E. Pontoppidan, Den danske Atlas. S. 450, Tav. 20.

1835. — fricator Beck, i Pioceed. of the Geol. Soc. of London. 1835—36. S. 218.

186G. — danicus Schloth.; v. Fischer-Bexzon, Ueb. das rel. Altev des Faxekalkes etc. S. 14.

1867. — fricator Beck; Lundcben, Pal. laktt. etc. S. 14.

.
— • — danicus Schloth.; Jap. Steenstrup, i Vidensk. Meddel, fra den natuihist. For. i

Kjøbenhavn. S. IV.

1899. Nautilus fricator Beck; Ravn, i Geolog. Foren, i Stockholm Forliamll. Bd. 2\. S. 266.

Coquille comprimée latéralement. Ombilic large et distincl; tours internes visibles.

Cloisons assez rapprochées (elles sont au nombre de 13 environ dans chaque tour), fortement

arquées, concaves en avant. Ligne suturale tres sinueuse, dirigeo en avanl a son point de

départ au bord de rombilic. A a peu pres de la hauteur des tours (uu pen au-dessousl,

une selle laterale doucement arrondie ; Ji de la hauteur ties tours, un lobe lateral

ogivoide, qui vient suivre , sur le coté ventral, une ligne presquo droite. A la surface

') V. Fksciiku-Bknzons .\rbcjde over Faxckalken var ganske vist allerede trykt .\aret i Forvejen, men

der er Grund til al tro, at hans .Siandpunkl overfor delle Sporgsniaal skyldes Paavirkning fra Jap.

STERNS'riiups Side.
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postérieure de chaque moule de loge se voit loujoors, en bas, sur la ligne médiane, une

petite saillie indiquant la presenes d'iin petit lobe interne. La plus grande hauteiir des

loges dépasse toujours de beaucoup leiir plus grande largeur (ces grandeurs étaient,

dans un spécimen examiné, de 43"^"^ et de 30">™ respectivement) ; la hauteur, mesurée sur

la ligne médiane est un peu inférieure a la plus grande largeur (dans le cas précité elle

était de ^2^'^). La chambre d'babitation occupe plus de V4 du dernier tour. Ouverture

forternent échancrée en haut sur la ligne médiane. Siphon relativeraent pres du coté

dorsal ; il se trouve toujours placé au-dessous de la ligne qui joint les sommets des lobes

latéraux. Cloisons des loges relativement épaisses. — Test épais, avec stries d'accroissement

de finesse inégale. — Diametre, 130'^"'; épaisseur, 55™"^.

Den Faxe-Nautil, som Pontoppidan (I. c.) afbilder, er sikkert den samme, som Beck

senere gav Navnet N. fricator uden dog at beskrive eller afbilde den. Ganske kortfattet

blev den senere beskreven af Jap. Steenstrcp (se under foregaaende Art), som mente, den

biirde bære Navnet N. danicus v. Schloth. Endelig har jeg (1. c.) for et Par Aar siden

angivet de vigtigste Forhold, hvori den adskiller sig fra N. danicm. Det er alt det Kendskab,

man hidtil har haft til Arten. Den forekommer ret sjældent ved Faxe og altid som Sten-

kæ.rner, undertiden med de tilhørende Aftryk af Skallens Yderside.

Dens Form er som en stærkt fladtrykt Ellipsoide. Navlen er stor og tydelig af-

grænset ; de indre Vindinger ses. Kammervæggene temmelig tæt stillede, c. 13 i hver

Vinding; de ere meget stærkt bøjede, vendende Konkaviteten fremefter. Suturlinjen er

meget stæ-rkt bugtet. Inde ved Navleranden er den først rettet fremefter; noget forinden

den naar Vs af Vindingens Højde, danner den en jævnt afrundet Bue (Lateralsadel) og

tager nu en meget skraa Retning bagud; omtrent paa det Punkt, hvor den naar -/s af

Vindingens Højde, vender den temmelig brat om og danner her en Spidsbue-lignende

Figur (Laterallobe) ; den løber nu et Stykke fremefter, næsten parallelt med Eksternsiden,

bøjer saa atter om og forløber derpaa i lige Linje over Eksternsiden ; undertiden kan den

dog her danne en svag Bue fremefter, sjældnere en Bue med fremadrettet Konkavitet.

Drages en Linje den korteste Vej fra en Suturlinjes Begyndelsespunkt ved Navleranden til

dens Skæringspunkt med Symmetrilinjen paa Eksternsiden, vil denne Linje afskære en Del

af Sidesadlen og derpaa berøre den inderste Spids af den følgende Suturlinjes Sideløbe.

— Paa den bageste Side af Stenkærner af enkelte Kamre ses altid nederst i Midtlinjen et

lille ophøjet Parti, som antyder Tilstedeværelsen af en lille Internlobe. — \ Forbindelse med

Skallens Form staar det Forhold, at Kamrenes største Højde altid overstiger deres største

Bredde betydelig (et Kammer maaler henholdsvis 43 og 34 Mm.); Højden, maalt i Midt-

linjen, er lidt mindre end den største Bredde (i ovennævnte Tilfælde er den 32 Mm.). —
Beboelseskamret har været stort, idet det har indtaget mer end V4 af sidste Vinding.

Efter de utydelige Tilvækstlinjer at dømme har Mundingen været stærkt indskaaren foroven

i Midtlinjen, omtrent som hos N. danicus v. Schloth. sp.

32*
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Skallen er ikke bevaret i noget Tilfælde. Aftryk vise, at den har været dækket af

finere og grovere Tilvækstlinjer. Det ses ligeledes, at den har været forholdsvis tyk; det

samme har været Tilfældet med Kammervæggene. I Forbindelse hermed staar det Forhold,

at Stenkærnerne af flere efter hverandre følgende Kamre let falde fra hverandre.

Sipho ligger forholdsvis nærved Internsiden, altid under Forbindelseslinjen mellem

Lalerallobernes Spidser. Den efterlader paa Kararenes Stenkærner lignende Mærker som

hos N. danicus. Desværre har jeg ikke haft Materiale, der muliggjorde en Undersøgelse af

dens Beliggenhed i den ældste Vinding saaledes som hos foregaaende Art.

At Formen er mere fladtrykt hos den her omtalte Art end hos den foregaaende,

ses bl. a., naar man maaler et Eksemplars Diameter og Tykkelse , der f. Eks. kunne være

henholdsvis 130 og 55 Mm.

Angaaende den stedfundne Navneforveksling med N. danicus v. Schloth. sp. henvises

til, hvad der herom findes anført under denne sidstnævnte Art.

Arten findes, men temmelig sjældent, i Koral- og Bryozokalken ved Faxe. I Salt-

holmskalken er ogsaa fundet et Par, noget fortrykte Eksemplarer. Endvidere er Mineralogisk

Museum i Besiddelse af et Eksemplar fra Annetorp i Skaane (fra Saltholmskalk?), det eneste

Eksemplar, man hidtil kender fra denne Lokalitet. Ligeledes anfører Beck fl. c.) Arten fra

Kunraed, men da Binkhorst ikke omtaler den, ej heller nogen nærstaaende Form, er denne

Forekomst vel tvivlsom.

Danien. Koral- og Bryozokalk: Faxe (temmelig sjælden). — S a 1 1 h o 1 m sk al k

:

Saltholm (2 Ekspl.). — (Annetorp; I Ekspl.).

Fra Skrivekridtet (Møens Klint, Frejlev og Aalborg) kendes der en Del Brudstykker af Nautiler, som

imidlertid ere saa fragmentariske eller daarlig bevarede, at det er umuligt at bestemme dem nærmere. Pre-

GAARU (Møens Geologie. S. 88.) anfører iV. sinqjlex Sow. ? fra Møens Klint; i Museets Samling opbevares

ogsaa en Nautil fra Møen med denne Etikette, men den er i hvert Fald n u fuldstændig ubestemmelig.

Familie: Phylloceratidae v. Zittel.

Slægt: Phylloceras Suess.

Pliylloceras velledaeforine SchlCter sp.

Tavle III, Fig. 12.

187G. AmmoniUs vellcdacformis ScitLUTm;, Gephalop. d. ob. deiilscli. Kieide. 11. S. 60. Tav. IS. Fig. -I— 7.

Stenkærnen er fladtrykt af Form; de yngre Vindinger omslullc de ældre saa fuld-

stændig, at Navlen bliver meget lille. Navlen er ikke begrænset af nogen Kant: Siderne

gaa jævnt over i (Umi afrmidede Bug. Vindingerne vokse hurtig i Storrelse. Mundingen,
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hvis største Bredde ligger omtrent paa Midten, er mere end dobbelt saa høj som bred. —
Omtrent paa Midten af Siderne fremkomme fine, linjeformede Ribber, der ere meget tæt

stillede og svagt S-bøjede, idet de i Begyndelsen ere svagt fremadbøjede og derpaa hurtig

gaa tilbage i en stor Bue for snart efter atter at bøje fremefter og paa Bugen forene sig

med de tilsvarende fra den anden Side. — Suturlinjen er utydelig paa det eneste foreliggende

Eksemplar; dog synes den stærke Gren, som efter Schlcters Beskrivelse og Afbildning

gaar fra første Laterallobe henimod Sipho og naar forbi Eksternlobens Spids, at have

været tilstede.

Yngre Senon. Skrivekridt: Fjerritslev (1 Ekspl.).

Familie: Lytoceratidae Neumayr, em&nd. v. Zittel.

Slægt: Hamites Paricinson.

flamites cylindraceus Defrance sp.

1816. BacuUtes cylindracea Defrance, Diction. des scienc. nat. II. Suppl. S. 160.

1840. Hamites cylindraceus iVOebigny, Paléont. franc. Terr. crét. 1. S. 551, Tav. 136.

1861. — — —
; BiNKHOEST, Monogr. d. Gastér. et des Céphal. II. S. 36, T. 5 b, Fig. 5-7.

1872. — cfr. cylindraceus Defr. sp.
;
Schluter, Cephalop. d. ob. deutsch. Kreide. I. S. 103, T. 29,

Fig. 8-9 og T. 31, Fig. 10—14.

Denne Art er hos os kun funden som en Del lige eller krumme Brudstykker af

Stenkærner. — Gennemsnittet er elliptisk ; Overfladen dækket af tæt stillede, skarpe Tvær-

ribber, der staa omtrent vinkelret paa Skallens Længdeakse paa vedkommende Punkt. —
Suturlinjen er paa alle Stykkerne noget utydelig; man kan dog iagttage, at den er ganske

overordentlig stærkt grenet og takket, og at den — saavidt ses kan — stemmer godt med

SchlCters Afbildninger.

Det største og bedst bevarede Eksemplar stammer fra Frejlev og er i Aaret 1875

indsendt til Mineralogisk Museum af daværende stud. med. Hekscher; det er U-formet;

maalt langs Indersiden af Bøjningen er det ikke mindre end 420 Mm. langt; Skallens

største Diameter er ved Stykkets forreste Ende 68 Mm., ved den bageste Ende 40 Mm; den

mindste Diameter har jeg ikke kunnet maale. Et andet Eksemplars største og mindste

Gennemsnit er henhold.svis 45 og 33 Mm.; Afstanden mellem Tværribbernes Rygge er her

c. 4 Mm.
;
paa ældre Dele af Skallen er den selvfølgelig mindre.

Yngre Senon. Skrivekridt: Cementfabriken "Dania« (1 Ekspl.). Randrup (1 Ekspl.

i Landbohøjskolens Samling). Gudumholm (1 Ekspl.). Frejlev (3 Ekspl). Aalborg (2 Ekspl.).

Nørre Uttrup (1 Ekspl.).
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Slægt: Baciilitcs Lamarck.

Bacnlites vertebralis Lamarck.

1801. Baculites vertebralis Lamarck, Syst. des animaux sans vertébres. S. 103.

1822. — Faujasii — ; Hist. nat. des animaux sans vertébres. VII. S. 647.

1861. — — — ; BiNKHORST, Mon. des Gasférop. et des Céphalop. etc. II. S. 40,

Tav. .5 d, Fig. 1.

1876. — vertebralis Lam.; Schluter, Cephalop d. ob. deutsch. Kreide. II. S. 23, Tav. 39, Fig. 11— 13

og. Tav. 40, Fig. 4—5 og 8.

Skallen stavformet, med langsom Tilvækst. Gennemsnittet ovalt, en Ubetydelighed

smallere ved Siphonal- end ved Antisiphonalsiden. Overfladen glat, uden Ribber. —
Siphonalloben bred; dens to Grene treflngrede, knap saa dybe som Lateralloberne; disse ere

noget smallere end Sadlerne. Antisiphonalloben trefingret, smal og mindre dyb end de

andre Lober; Sadlerne, som begrænse den, have paa det nærmeste samme Bredde som de

andre Sadler, men ere langtfra saa dybe som disse.

Denne Art er her i Danmark kun funden i Aflejringer tilhørende det yngre Senon.

R. V. Fischer-Benzon ^) anfører den fra Faxe og støtter sig her til en Angivelse af Forch-

HAiiMEu ("Danmarks geognostiske Forhold". Kjøbenhavn 1835. S. 77). Ganske vist siger

Forchhammer, at B. Faujasii er funden i Faxekalk ; men man maa her huske paa. at Forch-

hammer regnede ogsaa Cerithiumkalken til Faxekalk. Sikkert er det, at man ved Faxe ikke

har fundet nogen Baculites ligesaa lidt som nogensomhelst anden Ammonit eller Belemuit.

Yngre Scnon. Skrivekridt: Øxendals Grube paa Mors (I Ekspl.). — Ceri-

thiurakalk: Stevns Klint (2 Ekspl.).

Baculites Valognensis Joh. Bohm.

1876. Baculites anceps? Schluter, Cephalop. d. ob. deutsch. Kreide. II. S. 14-5.

1891. — Valognensis Joh. Bohm, Kreidebild. des Fiirbergs etc. S. .50, Tav. 1, Fig. 13.

Skallen stavformet, langsomt tiltagende i Volumen som hos foregaaende Art;

Gennemsnittet ægformet; Siphonalsiden betydelig smallere end Antisiphonalsiden. —
Siphonalloben bred; dens to Grene vidt adskilte og stærkt divergerende. Lateralsadlerne

smalle ved deres Basis, bredere fremefter, stærkt fingrede. Antisiphonalloben syvfingret.

mindre dyb end de andre Lober; de tilgrænsende Sadler smallere og betydelig lavere end

de andre Sadler. — Paa Stenkærnerne iagttages svage, med INIundranden parallcle. afrundede

Ribber; med temmelig konstante Mellemrum ses en mere fremtrædende Ribbe omtreul

som hos d'Orbigny's B. anceps-).

') R. v. FisniEit-BioN/.ox : Ueber das relative Alter des Faxckalkcs etc S. lo.

^) d'Oruigny: Palcont. franp. Tcrr. crcl. I. Tav. 139, Fig. 3.
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De foreliggende Eksemplarer stemme ganske godt med Joh. Bohms Beskrivelse og

Figurer; kun synes de Sadler, der begrænse Antisiphonalloben, at være temmelig brede.

Yngre Senon. C e rithi umkalk : Stevns Klint (6 Ekspl.).

Baciilites Kiiorriaims Desmarest.

1817. Baculites Knorrianus De.smarest, Méni. sur deux genres de coq. foss. clois. et a siphon. S. 48,

Tav. 1 ,
Fig. 3.

1850. — anceps? Kner, Verst, des Kreidemergels von Lemberg. S. 13, Tav. 3, Fig. 1.

1869. — Knorrianus Favre, Déscr. des moll. foss. de la craie de Lemberg. S. 27, Tav. 7, Fig. 2.

1876. — — Desm., Gein.
;
ScHLUTER, Cephalop. d. ob. deutscli. Kreide. II. S. 146, Tav. 39,

Fig. 16—20.

Skallen stavformet, langsomt tiltagende i Tværsnit og opnaaende en betydelig

Størrelse. Tværsnittet ægformet, undertiden næsten ellipseformet. — Sadlerne omkring

Antisiphonalloben ere betydelig lavere end de andre Sadler; deres Spidser afrundede.

Sadlerne tvedelte, stærkt grenede. Antisiphonalloben, der skal være tregrenet, har jeg ikke

kunnet iagttage. — Stenkæ.rnerne fuldstændig glatte.

Denne Art opnaar en ret betydelig Størrelse. Hos et Eksemplar er Tværsnittets

største Diameter saaledes 34 Mm., den mindste Diameter 25 Mm.

Yngre Seuoii. Cerithiumkalk: Stevns Klint (talrige større og mindre Brudstykker).

Tillæg til Slægten BacuUtes Lamarck. — Fra Skrivekridtet paa følgende Lo-

kaliteter: Stevns Klint, [Kastrup Skov], Møens Klint, Frejlev, Restrup, Aalborg, Nørre

Uttrup, Løgstør, Fjerritslev, Svinkløv, Bromølle, Rær og Eerslev er Mineralogisk Museum

og « Danmarks geologiske Undersøgelse« i Besiddelse af en Del større og mindre Brud-

stykker af Baculiter; som Regel ses intet Spor af Lobelinjen, eller denne er i hvert Fald

særdeles utydelig; da Stykkerne desuden næsten alle ere stærkt fortrykte, er en blot nogen-

lunde sikker Bestemmelse umulig. Kun et Eksemplar fra Øxendals Grube paa Mors har

kunnet bestemmes (se under B. vertebralis Lam.). Pcggaard ^) anfører B. Faujasii Lam. fra

Møen; et lille Brudstykke, af Puggaard bestemt til denne Art, har jeg fundet i Minera-

logisk Museums Samlinger; dets Tværsnit passer ganske godt med B. vertebralis Lam.

(= B. Faujasii Lam.), men da ethvert Spor af Lobelinjen mangler, er Bestemmelsen højst

usikker. — Fra Skrivekridtet paa Riigen anfører Deeoke') B. vertebralis Lau., B. Knorrianus

Defr. og B. incurvatus Ddj.

') Puggaard: Møens Geologie. S. 89.

^) Deecke : Die mesozoisclien Formationen der Provinz Pommern. Greifswald 1894. S. 82.



252 48

Familie : Desmoceratidae v. Zittel.

Slægt: Pesiiioceras v. Zittel.

Desinoceras Liuiebiirgeiise SchlCter sp.

1872. Ammotiitef! Liineburgensis Schluter, Cephalop. d. ob. deutsch. Kreide. I. S. 62, Tav. 18, Fig. 8— 9.

Denne Art angives af SchlOter M fra Skrivekridtet i Danmark (og paa Rtigen). I

Mineralogisk Museums Samlinger findes ogsaa et Brudstykke af denne karakteristiske Art,

formodentlig det samme Eksemplar, hvorpaa ScHLijTER.s Angivelse om Forekomsten i Dan-

mark beror.

Skallen er vidnavlet; efter SchlOter dækkes de ældre Vindinger kun omtrent halvt

af de yngre. Paa Stenkærnens Overflade ses en Del Indsnøringer, hvis indbyrdes Afstand

(maalt paa Eksternsiden) er omtrent af Vindingens Gennemsnit. Disse Indsnøringer ere

nærmest Navlen stærkt fremadbøjede ; efter at være naaede op paa Flankerne løbe de

omtrent lodret paa Vindingens Retning i vedkommende Punkt; derefter bøje de sig atter

stærkt fremefter og fortsætte over Eksternsiden. Desuden ses paa enkelte velbevarede

Partier en ganske overordentlig fln Skulptur af bøjede Tværlinjer.

Foruden det her beskrevne Stykke foreligger der (fra Nørholm) et lille Brudstykke

af en Ammonitkærne, som viser nøjagtig samme Skulptur samt en enkelt Indsnoring; den

tilhører derfor sikkert samme Art.

Af Suturlinjen har jeg intet Spor kunnet opdage paa de foreliggende Eksemplarer.

Yngre Senon. Skrivekridt: Frejlev (1 Ekspl). Nørholm (1 Ekspl.).

Familie: Cosmoceratidae v. Zittel.

Slægt: Scaphites Parkinson.

Scapliites iuflatus F. A. Rojier.

1841. Scaphites inflatns F. A. Romer, Verst. d. norddeutsch. Kreidegeb. S. 00, Tav. 14, Fig. 3.

1852. — — —
; GiEBEL, Fauna der Vorwelt. IH. 1. Cephalop. S. 334.

1872. — — — ; SCHLUTER, Cephalop. d. ob. d. Kieide. I. .S. 78. Tav. 24. Fig. 1—3.

Tav. 27, Fig. 8.

1874. — — — ; St'HLUTER, Scaphileii der Insel Borniiolm. S. 1—2.

1897. — — —
: Stom.ey, Glieder. iles iiorddeut.sch. u. balt. Senon. S 2G0— dl.

Denne og den følgende Art, som begge lilhore det ældre Senon, ere hos os kun

fundne i faa Eksemplarer paa Bornholm. De herhenhørende Eksemplarer ere alle tidligere

blevne undersiøgte af SchlOter og Stolley.

M Ch. SchlOter: Coplialnp. d. ob. d. Kreide. II. S. 249.
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Skallen oval, temmelig stor. Siderne og Bugen hvælvede, ikke adskilte ved Kanter.

Paa Siderne findes Ribber, som længst inde ved Navlen ere svage, men efterhaanden blive

stærkere, indtil de ved Bugen slutte med en Knude; disse Ribber ere paa den indrullede

Del af Skallen temmelig fine og tæt stillede, medens de paa Skallens strakte Del vige

Pladsen for spredt stillede, grove Folder, som tabe sig nedad mod Navlen; opad mod

Bugen bære de en stærk Knude.

Suturlinjen har jeg ikke haft Lejlighed til at undersøge.

Det fuldstændigst bevarede af de faa foreliggende Eksemplarer har følgende Maal:

Længde 59 Mm., Højde 51 Mm.

Ældre Senon. Grønsand: Bavnodde (1 Ekspl.). ?Stampen (4 Ekspl.). — Arnager-

kalk: Amager (1 Ekspl.).

Scaphites binodosus F. A. Romer.

1841. Scaphites binodosus F. A. Romer, Verst. d. nordd. Kreidegeb. S. 90, Tav. 13, Fig. 6.

1872. — — —
; ScHLDTER, Cephalopod. d. ob. d. Kreide. I. S. 79, Tav. 24, Fig. 4— 6.

1874. — — — ; — , Scaphiten der Insel Bornholm. S. 2—3.

1897. — — —
; Stollet, Glied. d. nordd. u. balt. Senon. S. 260—61.

Til denne Art kan man som paavist af SchlCter og Stolley med større eller mindre

Sikkerhed henregne en Del Brudstykker fra Blykobbeaa og fra Arnager. Karakteristisk for

Arten er ifølge Schluter følgende Forhold:

Omridset omtrent cirkelrundt. Siderne flade og adskilte fra den stejle Navleflade

og den middelmaadig hvælvede Bug ved Kanter. Paa den indrullede Dels Sider iagttages

radiale Ribber, som ved Bugkanten ende med en lille Knude; paa Bugsiden findes finere,

og tættere stillede Ribber. Paa Beboelseskamret ere Knuderne ved Bugkanten blevne

betydelig større og have strakt sig i Skallens Længderetning; henimod Mundingen blive de

igen mindre. Paa Beboelseskamret findes Knuder ogsaa ved Navlekanten; de ere dog

runde og ikke tandformede som de andre. Mellem disse to Knuderækker findes brede,

flade Radialribber. Bugen er dækket af tættere stillede og finere Ribber.

De bornholmske Eksemplarer, paa hvilke denne Beskrivelse passer bedst, stamme

fra Merglen ved Blykobbeaa. De vise kun Bugen og Siderne af Beboelseskamret. Allerede

af SchlOter ere de bestemte som hørende til denne Art . og Stolley mener ogsaa , at man

<imit einiger Sicherheit« kan gøre dette. Overfor det eneste Eksemplar, som foreligger fra

Grønsandet ved Arnager, have begge de nævnte Forskere stillet sig mere tvivlende, og

som del synes med Rette
;

forhaabentlig vil nyt og bedre Materiale engang kunne afgøre

Spørgsmaalet.

Ældre Senon. G røn sand: Blykobbeaa (3 Ekspl.). ?Arnager (1 Ekspl.).

1). K. D. Vidensli. Selsk. Skr., C. Række, natnrvidensk. og mathem. AfJ. XL 4. 33
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Scaphites n. sp.

Tavle III, Fig. 14.

?1876. Scaphites Geinitzi d'Orb.? O. Mørch, Forsteningerne i Kridtform. paa Bornholm. S. 25.

Foruden de to alt omtalte Scaphitarter fra Bornholm er Mineralogisk Museum i

Besiddelse af endnu en Art, som synes at være nogenlunde almindelig i Arnagerkalken.

StolleyM har allerede haft de fleste af Eksemplarerne til Undersøgelse og er derved kommen

til det Resultat, at det synes at være en ny Art. Materialet er siden den Tid blevet for-

øget med endnu et Eksemplar, som er ikke saa lidt bedre end de andre, men dog lader

en Del tilbage at ønske ; som de fleste Forsteninger i Arnagerkalken er det noget fladtrykt.

Skønt det ogsaa er min Anskuelse, at det er en ny Art, der her foreligger, har jeg dog

ikke villet give den noget Navn, da man paa Grundlag af det foreliggende Materiale vel

næppe vil kunne give en saa fyldig og korrekt Beskrivelse , at man derefter vilde kunne

genkende Arten, naar man stødte paa den andensteds.

Formen er oval; Længde 39 Mm., Højde 33 Mm.; Siderne svagt hvælvede; Bugen

sandsynligvis stærkere hvælvet. Paa den indrullede Del ses temmelig kraftige, skarpe

Ribber med forholdsvis store Mellemrum; en Del af Ribberne naa ikke ned til Navlen.

Paa Beboelseskamrets Sider ere Ribberne af lignende Beskaffenhed; de begynde ved Navle-

kanten med en indbyrdes Afstand af c. 3 Mm., bøje sig straks noget fremefter og tiltage

tillige i Styrke; derpaa bøje de sig atter tilbage, saa at de løbe omtrent vinkelret paa

Skallens Længderetning; samtidig blive de fladere og bredere. Ved den utydelige Bugkant

dele de sig i Reglen gaffelformet og løbe nu som ret stærke Ribber tværs over Bugen,

hvor ny Ribber indskydes ; Ribbernes indbyrdes Mellemrum er dog ogsaa her betydelig

større end deres Bredde. I Nærheden af Mundingen blive de grovere og deres Afstand

større. Intetsteds paa hele Skallen findes der Spor af Knuder eller Tænder.

Denne Art er vel nær beslægtet med Sc. Geinitzi d'Orb. ; den minder saaledes

stærkt om SchlCter.s Afbildninger (Cephalop. L Tav. 23, Fig. 14) af denne Art fra Cuvieri-

Plæner ved Paderborn. Dog mangle Knuder som ovenfor sagt fuldstændig, og Formen er

ogsaa mindre langstrakt.

Hvorvidt de foreliggende Eksemplarer alle tilhøre samme Art, maa henstaa uafgjort,

da nogle af dem ere altfor fragmentariske til en sikker Bestemmelse.

Ældre Seuoii. Arn ager kalk: Arnager (ikke sjælden).

Scaphites coiistrictiis Sowerbv sp.

Tavle III, Fig. 9.

1817. Ammonitea consfridus Sowhup.y, Mineral C.oncli, IF. S. 189, Tav. 189 A, Fig. 1.

1840. ScaphHes — ii'OitincNv, Pah'ont. I'ranr. Terr. crét. I. S. ij22, Tav. 129, Fig. 8— 11.

') Stollkt: Glied. d. nordtl. ii. Iialtisclien Senon. S. 201.
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1861. Scapliites constrictus p'Orbigny; Bikkhorst, Mon. des Gaster, el des Ceph. etc. II. S. 83,

Tav. 5 d, Fig. 6.

1872. — — Sow, sp. ;
ScHLiiTEn, Cephalop. d. ob. d, Kreide. I. S. 92, Tav. 28, Fig. 6— 9.

1885. — — —
; MoBERG, Cephalop. i Sveriges Kritsystem. II. S. 27, Tav. 3, Fig. 3—5.

1893. — — —
; Grossouvrb, Amm. de la craie supér. S. 248, Tav. 31, Fig. 1—2 og 7— 8.

Formen kort elliptisk, med et forholdvis stort involut Parti. Vindingerne tage

hurtig til i Omfang indtil den strakte Del af sidste Vinding, hvor Maksimum naaes, hvorefter

Skallen atter indsnevres ganske betydelig mod Mundingen. Bugen er overalt smal, særlig i

Skallens strakte Parti, hvor den tillige er adskilt fra Siderne ved to Kanter; paa den ind-

rullede Del er den derimod hvælvet; dette Parti er tillige forsynet med temmelig fine,

svagt bøjede Ribber, som fortsættes over Bugen. De færreste af disse Ribber have deres

Udspring helt inde ved Navlen; de fleste indskydes i forskellig Højde paa Flankerne; paa

Bugen ere de alle ens. Paa Skallens strakte Del er Skulpturen anderledes, idet Ribberne

her ere færre, stærkere og mere uregelmæssige; paa Bugkanterne findes her et noget

forskelligt Antal spidse Torne, der staa parvis, een paa hver Side af Bugen; undertiden

findes ogsaa enkelte saadanne Torne nede ved Navlen
;
Bugen er i Reglen glat, saaledes

som det synes at være Tilf?eldet hos alle Eksemplarerne fra Skrivekridtet; hos enkelte

Eksemplarer fra Cerithiumkalken gaa derimod enkelte af Ribberne tværs over Bugen,

omend de her ere meget svage; mellem dem er der tillige indskudt andre Ribber, saa at

Bugen her faar en lignende Skulptur som paa den indrullede Del af Skallen. — Henimod

Mundingen skifter Skulpturen igen Udseende , idet der her atter optræder mere regel-

mæssige, fluere Ribber, der ligesom paa det iudrullede Skalparti løbe tværs over Bugen;

disse Ribber ere paa enkelte Eksemplarer fra Skrivekridtet meget fine og tæt stillede,

omtrent som hos Sc. Bømeri d'Orb.

Suturlinjen har jeg ikke hos noget Eksemplar kunnet undersøge tilstrækkelig nøjagtig

;

paa enkelte af Stykkerne fra Cerithiumkalken ses hist og her mindre Partier af den.

Denne Art er den almindeligste Ammonit i vort Skrivekridt samt i Cerithiumkalken.

Yngre Senon. Skrivekridt: Stevns Klint (mange Ekspl.). (Kastrup Skov ; I Ekspl.).

— Cementfabriken "Dania« Iflere Ekspl.). Frejlev (1 Ekspl.). Blegkilde (1 Ekspl.). Aalborg

(2 Ekspl.). Rær (1 Ekspl.). — C e r i t h iu m kalk : Stevns Klint (mange Ekspl.).

Scapbites Riimeri d'Orbigny.

1841. Scaphites compressus F. A. Romer, Verst. d. nordd. Kreidegeb. S. 91, Tav. 15, Fig, 1.

1850. — Ronieri d'Orbign^t, Prodr. de Paléont. II. S. 214.

1872. — — —
; ScHLUTER, Cephalop. d. ob. deutscli. Kreide. I. S. 89, Tav. 27, Fig. 1—4.

De danske Eksemplarer af denne Art ere alle temmelig ufuldstændige. Ifølge

ScHLtjTER er Skallen elliptisk med flade Sider og uden Kanter mod Bugen. Det mest

33'
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karakteristiske er imidlertid, at hele Skallen er dækket af meget talrige, Qne Ribber, hvoraf

en Del har deres Udspring helt inde ved Navlen, medens andre først begynde raed og

atter andre raed ^/s af Sidens Højde ; Afstanden mellem Ribberne bliver derfor omtrent ens

overalt; ligeledes have de overalt omtrent samme Styrke; de ere alle noget fremadbøjede.

Enkelte Eksemplarer have desuden 1 eller 2 Rækker af Knuder paa hver Side.

De danske Eksemplarer stemme, saavidt ses kan, godt overens med Schlcters Be-

skrivelse. SchløterM antager, at den af Puggaard^) fra Møen anførte Sc. striatus Mant. skal

være identisk med -Sc. Romeri d'Orb. Jeg har ikke i Samlingen kunnet linde noget Eks-

emplar med Pcggaards Etikette; Scaphiter synes i det hele taget at være ret sjældne paa

Møen. De Eksemplarer, som opbevares i Mineralogisk Museum, ere alle temmelig daarlig

bevarede, men i hvert Fald et af dem synes at være Sc. Romeri d'Orb.

Yngre Senon. Skrivekridt: ?Møens Klint (1 Ekspl.). Stevns Klint (4 Ekspl.). —
Restrup (1 Ekspl.). Aalborg (2 Ekspl).

Scapliites tridens Kner?

1850. Scaphites tridens Kner, Verst, des Kreidemergels von Lemberg. S. fO, Tav. 2, Fig. 1.

1851. Amnionites nutfieldiensis Sow.? Puggaard, Møens Geologie. S. 88.

1876. Scaphites tridens Kner; Schluter, Cephalop. d. ob. deutsch. Kreide. II. S. 94, Tav. 28, Fig. 1—4.

Denne store Arts Forekomst i vore Kridtaflejringer er ikke fuldstændig sikker. Det

eneste Stykke, som muligvis maa regnes herhen, er et stort Brudstykke af en Ammonit,

som allerede i sin Tid blev undersøgt af Schldter. Da Materialet ikke er bleven forøget

siden den Tid, skal jeg her kun anføre, hvad Schlcter^) skriver om dette Stykke:

i'Pcggaard^) hat einen Ammonites Nutfieldiensis Sow.? in seinem Verzeichnisse der

Versteinerungen von Moen aufgefiihrt. Das Originale.xemplar Puggaards, welches im Museum

der Universitåt zu Kopenhagen aufbewahrt vvird, konnte Redner [ScHLfTER] vergleichen. Es

stellt etwa ^13 eines geblåhten, macrocephalenartigeu Gehåuses von circa 5 Zoll Durch-

messer dar, an dem die letzten 3 Zoll des åusseren Umganges verschoben sind. Der

Nabel ist eng; keine Kante: die wolbigen Flanken verlaufen in den runden Bauch.

Hocker sind nicht vorhanden. Rippeu umgeben das ganze Gehause ; sie sind rund und

ihre Zwischenråume von gleicher Breite, namentlich an der Aussenseite; sie sind nach

vorn gebeugt und theilen sich auf und ^'3 der Seilenhohe. Ein Ammonit von åhnlicher

Beschaffenheit ist aus oberen Kreideschichlen nicht bekaiiut . dagegen hietet der spiral-

") ScHLitTER, 1. c. S. 90.

") Puggaard: Geologie der Insel Mnen. S. 18.

') Schluter i Sitzungsber. der niederrliein. Geseils. fur Natur- und lleilkuudc in Bonn: Febr. 1S74.

S. 4—5.

*) Puggaard: Geologie der Insel Moen. .S. 18.
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eingerollte Theil des grossten bekannten Scaphiten, des Sca/ph. tridens, so viel Ueber-

einstimmendes, dass er nur in einem Piinkle abweicht. Bei diesem Scaphites sind Redner

nåmlich die Rippen nur in geråder radialer Erstreckung, nicht nach vorn gebeugt, bekannl.

Es fehlt an Vergleiciismaterial, um den Werth dieser vielleichl nur individuellen Schwan-

kung abzuwågen. Aber es darf darauf hingewiesen werden, dass in dem Puggaardschen

Amm. Nutfieldiensis vielleicht Scaph. tridens vorliege.«

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint (1 Ekspl.).

Familie: Prionotropidae v. Zittel.

Slægt: Scliloeubachiii Neumayr.

Scliloeubacliia sp.

I det fosforitførende Grønsand øst for Arnager er fundet et lille Brudstykke af en

Ammonit, bestaaende af et Par med Brunjærnsten udfyldte Kamre, hvortil der hæfter sig

lidt Grønsand. Brudstykket tilhører sikkert en Art af Slægten Schloenbachia Necmayr og

har særlig stor Lighed med Schl. cotipei Brong.
,
kun ere Knuderne ikke saa spidse , som

de efter Schujters Beskrivelse og Afbildninger skulle være hos denne Art; derimod synes

Snturlinjen at være fuldkommen overensstemmende. Schl. coupei Brong. er imidlertid en

cenoman Art; dog er det vel ikke umuligt, at det omtalte Brudstykke kunde være fundet

paa sekundært Leje i Grønsandet.

Ældre Senon. Grønsand: Øst for Arnager (1 Ekspl.).

Ammoiiites n. sp.? Schlcter.

Tavle III, Fig. 11.

1876. Ammonitcs sj). n.? Schluter, Cephalop. d. oli. deutsch. Kreide II. S. IBI, Tav. 42, Fig. 6—7.

Paa det anførte Sted beskriver og afbilder Schldter en stornavlet, glat Ammonit

fra Frejlev; dens Vindinger ere omtrent ligesaa brede som høje og kun lidet involute.

Schldter omtaler endvidere den mærkelige Tilstand, hvori Eksemplarerne i Reglen foroiflndes,

idel de fleste kun bestaa af en tynd Kiselskal; kun et Fragment bestod af en Kridtkærne.

1 de senere Aar er der kun tilkommet to ny Eksemplarer af denne Art. Det ene,

der er i samme Bevaringstilstand som de fleste af Stykkerne fra Frejlev, er fra Flødals

Kridtbrud øst for Aalborg og synes at have usædvanlig lille Navle. Det andet Eksemplar,

en Kridtkærne, tilhører c Danmarks geologiske Undersøgelse« og stammer fra Nørre Uttrup.

Paa Bugen ses en Antydning af en afrundet Køl; Suturlinjen er utydelig; dog kan man
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iagttage, al der er liere Auxiliarlober tilstede. Tilstedeværelsen af en Køl kunde tyde paa

Slægtskab med Amm. ohscurus Schldter, hvilken Art dog, som allerede omtalt af Schluter,

har meget mindre Navle.

Yngre Senon. Skrivekridt: Frejlev (3 Ekspl.). Flødals Kridtgrav øst for Aalborg

(1 Ekspl.). Nørre Uttrup (1 Ekspl.).

Aptychus 1.

Tavle 111, Fig. 13.

I Skrivekridtet er fundet et ikke saa ganske ringe Antal Aptycher. Hyppigst er

den her som Aptychus I betegnede Form.

I Reglen temmelig smaa Skaller paa c. 10 Mm. s Længde og c. 6 Mm. s Bredde

;

men man finder ogsaa undertiden Eksemplarer, der ere betydelig større (indtil 21 Mm.

s

Længde og 14 Mm.s Bredde). Den enkelte Skal er meget tynd, temmelig stærkt hvælvet

og har nærmest Form som en retvinklet Trekant, hvis ene Katete ("Harmonilinjen »I er

omtrent dobbelt saa lang som den anden, medens Hypotenusen er stærkt konveks. Paa

Overfladen ses en Del svagt uregelmæssig bølgede, koncentriske Furer, som dog undertiden

næsten forsvinde, saa at Skallen bliver omtrent fuldstændig glat. Stærkest ere Furerne paa

det Folden nærmest liggende Parti. Den største af Skallerne har paa sin Overflade uregel-

mæssig fordelte, større og mindre Korn eller Smaaknuder; noget lignende har jeg ikke set

paa de andre Skaller. Skallens Underside er dækket af stærkere og svagere Furer. Langs

«Harmonilinjen» findes en stærk Fold.

Angaaende Spørgsmaalet om , hvilken Ammonit disse Åptycher tilhøre , kan der

ikke siges noget med Sikkerhed. De minde i høj Grad om AjÉ. Portlochii Sharpe M som

er funden i Kridtet ved Norwich og ved Lågerdorf^i. Sandsynligst forekommer det mig,

at de have tilhørt een eller flere Arter af Slægten Scaphites, og da vel snarest Sc. con-

strictus Sow. sp., med hvis Mundings Form i hvert Fald de mindre Eksemplarer synes at

stemme godt overens.

Yngre Senou. Skrivekridt: Møens Klint. (Kastrup Skovl. Stevns Klint. —
Cemenlfabriken "Dania« (flere Ekspl.). Aalborg. Rær. — C e r i t h i u m k a 1 k : Stevns Klint

(I Ékspl.).

') U.VN. Sii.uu'i';: Descr. ol' liie fossil icmaiiis ol' Molliisca l'oiiiul in Ihc Chalk of England. 111. S. ;)6,

Tav, 24, Fig. 2—4 oe; 12.

') E. Stoli.ey: Die Kreidc Sclileswig-Holstcins. S. 230.
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Aptychiis II.

Nær i Slægt med Apt. leptophyllus Sharpe ^) ere vel en Del Aptycher, som ere

fundne paa et Par Steder i det danske Skrivekridt.

De to noget hvælvede Skaller ere tilsammen ægformede. Oversiden (den konvekse

Flade) er glat, undertiden med nogle faa uregelmæssige, koncentriske Furer. Et enkelt

mindre Eksemplar viser dog flne, knækkede Ribber omtrent som hos Apt. rugosus Sharpe.

Undersiden er altid uregelmæssig koncentrisk furet. Skallernes Tykkelse kan naa op til

over 1 Mm. — Det største Eksemplar (to sammenhørende, noget overfor hinanden forskudte

Skaller) har maalt c. 50 Mm. i Længde og c. 38 Mm. i Bredde, et lignende Størrelses-

forhold, som Sharpes Tav. 24, Fig. 1 viser.

MoBERG-) er tilbøjelig til at betragte Apt. leptophyllus Sharpe som identisk med

Apt. rugosus Sharpe, hvilken sidste Art han anfører fra Kopinge, og som han (ligesom

SchlCter) mener maa henføres til Slægten Baculites. Dette sidste forekommer ogsaa mig

at være det rimeligste for de her foreliggende Aptychers Vedkommende; de have sand-

synligvis tilliørt de sammen med dem saa hyppig forekommende, men desværre ubestem-

melige, store Baculiter, som ere omtalte i det foregaaende.

Yngi-e Seiion. Skrivekridt: Møens Klint. Stevns Klint.

1 det foregaaende ere de Ammoniter omtalte , hvis Forekomst i Danmarks Kridt-

aflejringer kendes med Sikkerhed paa Grundlag af Materiale , der er indsamlet til Minera-

logisk Museum og til « Danmarks geologiske Undersøgelse«). Imidlertid foreligger der i

Litteraturen et Par Angivelser om Forekomsten af andre Arter. Saaledes har Mørch ^) i

sin Fortegnelse over bornholmske Kridtforsteninger foruden Scaphites binodosus Rom. og

inflatus Rom. ogsaa opført en Del andre Ammoniter. At han med Scaphites Geinitzi

d'Orb.? fra Arnagerkalken sandsynligvis har ment den ovenfor som Scaphites n. sp. be-

skrevne Art, har jeg allerede antydet paa dette Sted (S. 49 (253)). Hvad der ligger til Grund

for hans ^Scaphites sp. aff. praecedentis» (o: Se. binodosus Rom.), har jeg ikke kunnet

opdage. Derimod findes i Museets Samling endnu det Stykke, hvorpaa hans Angivelse om

Forekomsten af Turrilites polyplociis Rom.? beror. Det er imidlertid ikke nogen Turrilites

og overhovedet ikke nogen Ammonit, men snarere en Lamellibranchiat. Mørch anfører

endvidere Ammonites Stobaei Nilss.? Det Eksemplar, der her er Tale om, er i Aaret 1864

M Dan. Sharpe: Descr. of the foss. rem. of Mollusca. 111. S. 55, Tav. 24, Fig. 1 og 13.

Moberg: Cephalop. i Sveriges krilsystem. 11. S. 41.

^) O. Mørch, Fortegnelse over Forst, i Kridtform. paa Bornholm. S. 25.
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skænket Museet af nuværende Overlærer Jespersen; ifølge Moberg M skal det være fundet

ved Ørsteds Kilde ved Stampen. Det er formodentlig taget som en løs Blok. Moberg

stiller sig skeptisk overfor Mørchs Bestemmelse, og i Virkeligheden er vel Stykket ogsaa

ubestemmeligt, selv om det viser en ikke ringe, ydre Lighed med Pachydiscus Stobaei

NiLLS. sp., hvilken Art tilhører en yngre Horizont end det bornholmske Grønsand. Dens

Forekomst her maa betragtes som usikker.

Endnu en Ammonit angives som forekommende i Danmarks Kridtaflejringer. I

Becks ") Fortegnelse over Forsteninger i Møens Klint staar nemlig opført Ammonites inflatus

Sow. I Mineralogisk Museums Samlinger fra Møens Klint har jeg ikke kunnet finde Spor

af noget, der kunde ligne denne cenomane Schlaenbachia-kvi , hvis Forekomst i Møens

Klint sikkert maa betragtes som yderst tvivlsom.

Familie: Belemnitidae de Blainville.

Slægt: Actinocoinax Miller.

ActillOCailiax verUS Miller.

1823. Adinocamax verus Miller; Transact. of the geol. Soc. 2. Ser. II. S. 64, Tav. 9, Fig. 17.

1841. Belemnites pienus Blaint. ; F. A. Romer, Verst. d. nordd. Kreidegeb. S. 84.

1874. Adinocamax verus Mill.
;
Schluter, Belemniten der Ins. Bornholm. S. 845

1876. — — — ; — , Cephalop. d. ob. deutsch. Kreide. n. S. 191, Tav. 52, Fig. 9— 15.

1885. — — —
;
Moberg, Cephalop. i Sveriges kritsystena. II. S. 45. Tav. 4, Fig. 15 — 26.

1897. — — —
;
Stolley, Glied. d. nordd. u. balt. Senen. S. 292, Tav. 4, Fig. 2—5.

Da Materialet fra vore Kridtaflejringer er meget mangelfuldt for denne Arts Ved-

kommende, hidsættes her de vigtigste Ejendommeligheder efter SchlCter og Moberg.

Rostrum lille (gennemsnitlig c. 33 Mm. langt) og i Almindelighed kølleformet ; den

største Tykkelse ligger i en Afstand af V4— V3 af Rostriims hele Længde fra Spidsen, og

Tværsnittet er her omtrent cirkelrundt, hvorimod det ved Alveolarenden er ovalt, da Ro-

strums Sider her ere sammentrykte. Dorsolateralfurerne ligge ved Alveolarenden meget nær

hinanden; senere bliver deres indbyrdes Afstand større. Lateralfurerne ere skraa og korte.

Rostrum ender opadtil med en temmelig regelmæssig, afstumpet Kegle, paa hvilken

i Reglen ses en Del radiale Folder samt fine, koncentriske Tilvækstlinjer. I Keglens af-

slumpede Spids kan iagttages en lille, tragtformel Fordybning, hvori Phraginakonens

Spids iiar siddet.

Overfladen er tilsyneladende glat; men under Lupen ses undertiden — særlig i de

øvre Partier — en fin, uregelmæssig Tværstribning.

MoBEKo: Cephnlnpodonia i Sveriges krilsyslem II. S. 20—21.

Leonliarils TasciuMiliiich. .lalirg. 1 828. S. ,"i80.
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I Mineralogisk Museums Samling henlaa fra ældre Tid et Brudstykke, bestemt af

Stollet eller af Gronwall som Aet. verus ; senere har jeg selv samlet 2 Eksemplarer (Al-

veolareilder), der stemme særdeles godt overens med Eksemplarer fra KullemOlia i Skaane.

Ældre Senon. Grønsand: Bavnodde (3 Ekspl.).

Actiuocamax westlalicus Schldter.

1874. Belemnites westfalicns Schluter, Belemniten dev Insel Bornholm. S. 850.

1876. Actinocamax — —
, Cephalop. d. ob. deutsch. Kreide. II. S. 188, Tav. 53, Flg. 10—19.

1885. — granulatus Blainv., formå ivestfalica Moberg, Cephalop. i Sveriges krltsystem. H. S. 51,

Tav. 5, Fig. 11—24 og Tav. G, Kig. 23—24.

1897. — xvestfalieus Schlut.; Stollet, Glied. d. nordd. und Lait. Senon. S. 276, Tav. 2, Fig. 1 — 16

og Tav. 3, Fig. 1—6.

Rostrum er i Reglen cylindrisk ; nedad mod Spidsen bliver det efterhaanden

smallere, først langsommere og derpaa stærkere; selve den nederste Ende kan være spids

eller afrundet; i sidste Tilfælde ender Rostrum gærne med en lille "mucro" ; ofte er Ro-

strum dog noget kølleformet, idet det har sin største Tykkelse noget bag Midten og herfra

aftager ganske jævnt i Tykkelse opad imod Alveolarenden, hvor Tværsnittet er tydelig æg-

formet (undertiden noget trekantet) med den største Akse gaaende fra Dorsal- til Ventral-

siden; længere tilbage er Skallen tykkest i Retningen vinkelret herpaa.

Alveolens Dybde varierer en Del, men er altid ringe; den er nærmest formet som

en fra to Sider sammentrykt, flad Skaal, hvis Rand er knækket paa to Steder (Dorsal- og

Ventralsiderne) ; midt i Alveolen findes en tragtformet Fordybning, hvis øverste Diameter

er c. 1 Mm. Enkelte Eksemplarer ere tilbøjelige til at danne en dactinocama.xformet"

Alveolarende ; Alveolen er dog som Regel tydelig ogsaa hos disse Eksemplarer. En kort

Alveolarspalte ses hos enkelte særlig vel udviklede Eksemplarer. Spor af Phragmakon

har jeg kun set i et enkelt Tilfælde, nemlig hos et Eksemplar fra Bavnodde ; Mellemrummet

mellem Phragmakonen, hvis Tværsnit er ovalt, og Alveolens Vægge er udfyldt med Grønsand.

Dorsolateralfurerne staa ved Alveolarenden hinanden nær; efterhaanden vige de ud

fra hinanden og blive til Dobbeltfurer, som kunne følges næsten helt ned til Spidsen; fra

dem udgaa Indtryk af grenede Blodkar. Lateralfurerne ere korte og stærkt divergerende.

— Paa enkelte Eksemplarer er Overfladen granuleret; hyppigst er den dog dækket af fine,

korte Længderidser.

Et af de største Eksemplarer er 49 Mm. langt; dets Tværsnit ved Alveolarenden

er henholdsvis 8 og 7 Mm.

Denne Art er almindelig i Grønsandet paa Bornholms Sydvestkyst.

Ældre Senon. Grøn s and: Stampen. Stranden Syd og Sydsydøst for Stampen.

Bavnodde. Horsemyreodde. Arnager.

D. K. D. Vidensli. .Selsk. Sl;r., 6. R,<ekl;e, natarvidensls. og mathem. Afd. XI 4, 34
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Actiuocamax Lundgreni Stolley.

1897. Aetinocamax Lundgreni Stollet, Glied. d. nordd. und balt. Senon. S. 285. Tav. 3, Fig. 15—20.

Rostrura udpræget kølleformet, større end de bornholmske Eksemplarer af fore-

gaaende Art. Særlig karakteristisk er den stærkt fladtrykte Bug; hele Rostrum er

derfor tydelig fladtrykt; ved Alveolarenden er dog den dorsoventrale Diameter omtrent

ligesaa stor som Diametren vinkelret herpaa. Paa Grund afHostrums bugede Form faa

Dorsoventralfurerne et buet Forløb. Laleralfurerne ere temmelig korte og skraat stillede.

Overfladen er hos de bedst bevarede Eksemplarer tydelig stribet paa langs.

Alveolen er i Reglen tydelig trekantet og minder i det hele taget meget om Alve-

olen hos de Former af foregaaende Art, hvis Alveol ogsaa nærmer sig det trekantede.

Ogsaa hos den her foreliggende Art er Alveolen dybt indskaaren paa Dorsal- og paa Ven-

tralsiden; nogen egentlig Alveolarspalte findes derimod ikke. Gennemgaaende synes tillige

Alveolen at være dybere end hos Aet. westfalicus.

Det største foreliggende Eksemplar har følgende Maal: Længde 66 Mm., Tykkelse

ved Alveolarenden 10 Mm., paa Midten 10,-5 Mm. (dorsoventral) og 12 Mm. (vinkelret

herpaa). Alveolens Dybde 9 Mm.

Angaaende denne Arts Forhold til andre Arter henvises til Stollets Bemærkninger

herom. Her skal kun anføres, hvad han bl. a. skriver om Forholdet til Aet. westfalicus:

"Die Beziehungen zu Aet. westfalieus und specielt zu den Formen desselben aus dem

Bornholmer Griinsand sind so enge, dass eine scharfe Trennung iiberhaupt nicht gemacht

werden kann, sondern ein ebenso allmåliger Uebergang stattfindet, wie in Norddeut.^chiand

imd dem i'ibrigen Balticum zwischen Aet. westfalicus und Aet. granulatus.«

Aet. Lundgreni Stoll. er kun funden ved Mulebyaa, men allerede i Westfalicus-

Grønsandet paa Bornholms Sydvestkyst skal der efter Stolley enkeltvis forekomme meget

nærstaaende Former.

Ældre Seuoii. Grønsand: Mulebyaa.

Actiuocamax boriiliolmeusis Stolley.

189G. Aetinocamax mnnimillatus Nilsson; Stolley, Beineik. iiber die ob. Kveide etc. 1T0.

1897. — — 7nut. (ant.) bornholmensis Stolley, Glied. d. iiovdd. und balt. Senon.

S. 288, Tav. 4, Fig. 1.

Denne Art staar efter Stolley Aet. mammillatus Nilss. meget nær. Det Materiale,

Mineralogisk Museum ejer af den, er desværre temmelig ringe. EJeiulominolige for Arien

ere følgende Forhold:

Rostrum er forholdsvis lille og slankt, noget bugel med Had N'entralside. Over-

fladen glat, dog hist og lier en Antydning af Stribning paa langs.
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Alveolen er udpræget tresidet; dens Dybde er omtrent saa stor som hos Ad.

Lundgreni; hos mindre Eksemplarer er den forholdsvis dybere.

Forøvrigt henvises til Stolleys Beskrivelse og Afbildning.

Ældre Senou. Ar nager kalk: Arnager.

Under Navnet Actinocamax propinqims Mbg. mut. (var.) nav. omtaler Stolley^) en

i Greifswalds Universitets Samling opbevaret Belemnit, som er fundet i Grønsandet ved

Stampen. Den skal kun ved sin ringere Størrelse og sin meget mindre dybe Alveol ad-

skille sig fra den typiske Ad. propinqims Moberg. Ifølge Mobebg^) skal denne Art være

udpræget kølleformet med fladtrykt Ventralside ; Alveolen dybere end Vs af Rostrums hele

Længde; Alveolarspalten lang; Overfladen med Længdestriber og med Indtryk af stærke

Kar. — I Mineralogisk Museums Samling har jeg ikke kunnet flnde noget Eksemplar

af denne Art; ejheller af den typiske Ad. mammillatus Nilss. (= Belemn. snbventricosus

Wahlenberg), som af Hoff^) angives fra det bornholmske Grønsand, har jeg kunnet finde

noget Spor. Denne Angivelse beror derfor formodentlig paa Forveksling med en anden Art.

Slægt: Beleiiiiiitclla d'Oi^ibigny.

Belemnitella mucrouata v. Schlotheim sp.

1820. Belemnites mucronatus v. Schlotheim, Petrefactenkunde etc. S. 47.

1827. - — Brongn.
;
Nilsson, Petiif. Suec. S. 9, Tav. 2, Fig. 1 [non 1 G).

1840. Belemnitella mucronata d'Orbigny, Paléont. franc. Teir. crét. 1. S. 63, Tav. 7.

1842. Belemnites mucronatus v. Schloth.; v. Hagenow, Monogr. der Riigen'schen Kreidevcrst. III. S. .564.

1851. Belemnitella mucronata d'Orb.; Puggaard, Møens Geologie. S. 92, Fig. 38.

1853. — — Schloth. sp.
;
ShjArpe, Fossil remains of Mollusca. I. S. 6, Tav. 1, Fig, 1—3.

— lanceolata — - — , ibid. S. 7, Tav. 1, Fig. 4— 6.

1861. — mucronata h'Obb.
;
Binkhorst, Monogr. des Gastérop. et des Céplialop. etc. II. S. 1,

Tav. 5 a', Fig. 3, Tav. 6 a^ Fig. 2 og Tav. 5 0, Fig. 3.

1876. — — Schloth. sp.; Schluter, Geplialop. d. ob. d. Kreide. II. S. 200, Tav. 54,

Fig. 17 og Tav. 55, Fig. 1—12.

1885. — — —
; Moberg, Cephalop. i Sveriges kritsystem. II. S. 56, Tav. 6,

Fig. 13—21.

1897. — — —
; Stollet, Glied. d. nordd. u. balt. Senon. S. 296.

Stolley: Gliederung des norddeutschen und baltischen Senon etc. Kiel und Leipzig 1897. S. 295,

Tav. 3, Fig. 23.

Moberg: Cephalopod. i Sveriges kritsystem. II. Stockholm 1885. S. 53, Tav. 5, Fig. 25.

') Hoff, Verhandl. d. naturh. Ver. d. pr. Rheinl. u. Westf. Bonn. 1874. Sitzungsber. S. 25.

34*
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Rosti'um slankt, hyppigst noget indsnevret et Stykke nedenfor Alveolarenden og

derfor noget kølleformet. Paa Ryggen ses en svag, afrundet Køl, begrænset af Dorsolateral-

fiirerne. Tværsnittet er ovalt ; i Nærheden af Alveolarenden gaar den største Diameter fra

Ryg til Rug, længere tilbage vinkelret herpaa. Den nederste Ende er afrundet og ender

med en spids i<mucro». Lateralfurerne ere hyppig utydelige. Overfladen er dækket af

stærke, grenede Karindtryk , der dog undertiden kunne være mindre tydelige. — Alveolen

næsten cirkelrund i Gennemsnit, meget dyb og noget ekscentrisk; undertiden ses paa dens

Vægge Mærker efter Phragmakonens Skillevægge. Alveolarspalten meget lang. Paa Al-

veolens indvendige Side, modsat Alveolarspalten, findes en flad, bred Fure, hvis midterste

Del danner en fordybet, udhulet Rende.

Denne vel kendte og meget vidt udbredte Art er funden adskillige Steder i vort

Skrivekridt. Imidlertid er den ikke lige almindelig overalt; den synes nemlig at blive

sjældnere og sjældnere , efterhaanden som man nærmer sig Skrivekridtets øverste Grænse.

Medens den saaledes er meget almindelig i Møens Klint og ogsaa træffes nogenlunde

hyppig i Aalborgegnen og ved Mariagerfjord, er den slet ikke funden i Thy og paa Mors

og er temmelig sjælden i Stevns Klint; fra denne sidste Lokalitet besidder Mineralogisk

Museum kun faa Eksemplarer, og under en 4 Dages Undersøgelse af Klinten fandt

Assistent Milthers og jeg kun 2 Eksemplarer, hvoraf det ene blev fundet c. - a -AL

under Grænsen mellem Skrivekridtet og Fiskeleret, men desværre nu er bortkommet; del

tilhørte ligesom del andel Eksemplar "Danmarks geologiske Undersøgelse«. — 1 Aflejringer

tilhørende Danien-Etagen forekommer B. mitcronata v. Schloth. sp. ikke ; ældre modsigende

Angivelser (som f. Eks. hos Lyell) maa sikkert bero paa en Fejltagelse; eller ogsaa har

man muligvis fundet Eksemplarer i Cerithiumkalken, hvilket efter min Anskuelse ikke vilde

være usandsynligt, og da man i ældre Tider ansaa Cerithiumkalk og Faxekalk for samtidige

Dannelser, kan man godt tænke sig, at Angivelsen om Artens Forekomst i Faxekalk kan bero

paa saadanne i Cerithiumkalken fundne Eksemplarer. — Ligesaa lidet sandsynligt er det. at

B. mucronata skulde forekomme i de bornholmske Kridtdannelser; den skal efter v. SeebachM

findes i Grønsandet især ved Ravnodde , men kun i unge Eksemplarer. Der har her for-

modentlig fundet en Forveksling Sted med Actinocama.r westfalicus Schlvter. Dette meues

ogsaa af Mørch som imidlertid selv anfører Arten baade fra Grønsaudet og Arnagerkalken.

Til Grund for denne Angivelse ligger som alt tidligere anført af Stolley sandsynligvis

Artens Forekomst i løse Strandsten.

') Zcilschr. der deutsch. geol. Gcscllschnft 1865. S. 317.

') O Møiu'ii: Fortegn, over Forst, i Kridllormationeii paa Boriihohri. — Vid. Mcdd. Ira don iiaturhisl.

Foren, i Kjobenhavn. 1876. S. 24.
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Et enkelt Eksemplar fra Møen afviger i høj Grad fra Typen ved al være ganske

overordentlig kort i Forhold til Tykkelsen; det har nemlig næppe været mere end 65 Mm.

langt og er dog ikke mindre end 13,5 Mm. tykt. — Det største foreliggende Eksemplar

er, skønt Alveolarenden tildels mangler, 110 Mm. langt og, maalt ved den forreste Ende,

17 Mm. tykt.

Yngre Senon. Skrivekridt: Møens Klint (mange Ekspl.). Stevns Klint (8 Ekspl.).

— Cementfabrikerne "Cimbria" og <i Dania« (flere Ekspl.). Vissegaard (I Ekspl.). Aalborg

(4 Ekspl.). Flødals Grav ved Aalborg (2 Ekspl.). Nørre Uttrup (i Ekspl.).
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F. Register.

Side

Actinocamax bornhohnensis Stoll 58 (262).

— granulatus Blainv 57(261).

— Lundgreni Stoll 58 (262).

— mammillatus Nilss 58 (262).

— propinquus Mbg 59 (263).

— verus Mtll 56 (260).

— ivestfalicus Schlut 57 (261).

Ammonites constiictus Sow 50 (254).

— inflatus Sow 56 (260).

— Luneburgensis Schlut 48 (252).

— Nutfleldiensis Sow 52 (256).

— obscurus ScHLtiT 54 (258).

— Stobaei Nilss 55 (259).

— velledaeformis Schlut 44 (248).

— «. s^.? Schlut 53 (257).

Ampullai ia cretacea M. U. H 13(217).

Ancilla Milthersii n. sp 30 (234).

Aporrhais Schlotheimi A. Rom. sp 20 (224).

— stenoptera Goldf. sp 20 (224).

Aptychus leptophyllus Skarpe 55 (259).

— Poi tlockii Sharpe 54 (258).

— rugosus Sharpe 55(259).

— 1 54(228).

— II 55(259).

Baculites anceps autt 46, 47 (250, 251).

— cylindracea Defr 45 (249).

— Faujasii Lam 46 (250).

— incuivatus Duj 47(251).

— Knorrianus D^SM. 47(251).

— Yalognensis J. Bohm 46 (250).

— vertebralis Lam 46 (250).

Belemnitella lanceolata v. Schloth. sp 59 (263).

— mucronata v. Schloth. sp. . . . 59 (263).

Belemnites mucionatus v. Schloth 59 (263).

— pienus Blainv 56 (260).

— subventricosus Wahlbg 59 (263).

— westfalicus Schlut 57(261).

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathi

Side

Cerithium balticum Forchhammer 17(221).

— faxense n. sp 19(223).

fenestratum n. sp 18 (222).

— Moltkianum (M. U. H.), n. sp 19 (223).

— pseudotelescopiiim (M.U.H.). n.sp. 15(219).

— Sartorii S. m-L-L 18(222).

— seianc^icMwi (M. U. H.), Ldgrn. . . . 16(220).

Cinulia danica n. sp 34 (238).

Conus sp 34 (238).

Cypraea bullaria v. Schloth. sp 22 (226).

— bullata Schloth 22 (226).

— globuliformis (M. U. H.), n. sp 23 (227).

— spirata v. Schloth. sp 21 (225).

Cypraeacites bullarius v. Schloth 22 (226).

— spiratus v. Schloth 21 (225).

Dentalites laevis v. Schloth 8(212).

— nodulosus V. Schloth 8(212).

Desmoceras Luneburgense Schlut. sp 48 (252).

Emarginula coralliorum (M. U. H.), Ldgrn. 9(213).

Fasciolaria glabra n. sp 27 (231).

Fusus elongatus Beck 27 (231).

— faxensis n. sp 26 (230).

— Neptuni Brong 27 (231).

— sp 27 (231).

Uamites cylindraceus Defr. sp 45 (249).

Helicaulax stenoptera Goldf. sp 20 (224).

Lispodesthes Schlotheimi A. Rom. sp 21 (225).

Lyria crassicostata Stol 30 (234).

Nassa ? supracretacea n. sp 26 (230).

Nautilltes danicus v. Schloth 38 (242)

Nautilus aganiticus Montf 40 (244)

— Bellerophon i^.V.U.), Ldgu^' 36(240).

— danicus v. Schloth. sp 38 (242).

— darupensis Schlijt 36 (240).

— fricator Beck 42 (246).

interstiiatus v. Stromb 37(241)

— laevigatus d'Orb 36 (240).

cm. Afd. XI. 4.
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Side 1

Nautilus patens Kner 37(241).
\

— Pompilius LiNNÉ 39 (243).

— simplex Sow 44(248).

Pachydiscus Stobaei Nilss. sp 56 \260).

Phylloceras velledaeforme Schlut. sp 44 (248).

Pleui otoma angulosa M. U. H 31 (235).

— CeritMorum n. sp 32 (236).

— faxensis nov. nom 31 (235).

— Steenstnipii n. sp 33 (237).

PIcurotomaria gigantea Sow 10(214).

— niloticiformis v. Schloth. sp. 10 (214).

Rostcliaria acutirostris Pusch 35 (239).

— papilionacea Goldp 20 (224).

— Schlotheimi A. Rom 20 (224).

— stenoptera Goldf 20(224).

Scalaria elegans n. sp 14(218).

Scaphites binodosus F. A. Rom 49 (253).

— compressus F. A. Rom 51 (255).

constrictus Sow. sp 50 (254).

— Geinitzi d'Orb 50 (254).

— inflatus F. A. Rom 48 (252).

— Rorneri d'Orb 51 (255).

— tridens Kner 52 (256).

— n.sp 50 (254).

Side

Schloenbachia coupei Brong 53(257).

— sp 53(257).

Siliquaria ornata (M. U. H), Ldgrn 15(219).

Solarium selandicum n. sp 12(216).

Tritonium annectens M. U. H 25 (229).

— biplicatum n. sp 24(228).

— fenestratuin n. sp 23 (227).

— laevigatum M. U. H 25(229).

— retiferum M. U. H 25 (229).

— subglabriim n. sp 24 (228).

— tuberculatum Katjnhow 24(228).

— viperinum Lam 24 (228).

— sp 25 (229).

Trochilites niloticiformis v. Schloth 10(214).

Trochus niloticiformis v. Schloth 10 (214)-

Turbinella fusiformis M. U. H 35 (239).

Turrilites polvplocus Rom 55 (259).

Tylostoma ampnllariaeforme, nov. nom.. . . 13 (217).

Voluta faxensis n. sp 29 (233).

- nodifera v. Koen 30 (234).

- sp 29 (233).

- sp 30(234).

Volutomitra quinqueplicata n. sp 28 (232).



Tavle I.



Side.

Fig. 1-2. Emarginula corallioruni {M.V.l\.), Ldgrn. 1. Efter et Voksaftryk, 'li. — 2. Stenkæine

i l/l, a fra Siden, b forfra. Begge Koralkalk; Faxe 9 (213),

- S-'i. Fleurotomaria niloticiformis v. Schloth. sp. 3. Eksemplar med Skal. ^h. — 4. Efter

et Voksaftryk. Vi- Begge Koralkalk; Faxe 10 (214).

- 5-0. Solarium selandicmn n. sp. Begge efter Voksaftryk. Cerithiumkalk; Stevns Klint 12 (216),

- 7-9. Tylostonia ampullariaeforme nov. nom. 7 og 8 efter Voksaftrvk. ^/i. — 9. Stenkærne.

Vi. Alle Koralkalk; Faxe 13 (217).

- 10. Scalaria elegans n. sp. 10 a. Eksemplar med Skal. Vi; b enkelt Vinding af samme

Ekspl. Bryozokalk, Faxe 14 (218).

- 11-12. Siliquaria ornata (IM. U. H.), Ldgrn. 11. Skulptur efter et Voksaftryk. Vi- — 12. Sten-

kærne. Vi. Begge Koralkalk; Faxe 15 (219).

- 13-14. Cerithium pseudotelescopium (M. U. H.), 7i. sp. 13 a. Efter et Voksaftryk, '/i ; b enkelt

Vinding i '/j. — 14. Del af en Stenkærne. Vi. Begge Koralkalk; Faxe 15 (219).

- ITi-lG. Cerithimn selandicum (M. U. II.), Ldgrn. 15. Voksaftryk i Vi- — 16. Stenkærne i Vi-

Begge Koralkalk; Faxe 16 (220).

- 17-18. Cerithium balticiim Forchh. 17. Voksaftryk. Vi- — 18. Skulpturstenkærne i Vi. Begge

Cerithiumkalk; Stevns Klint 17 (221).

- 19. Cerithium Sartorii J. Mvi,i..f Voksaftryk i Vi- Cerithiumkalk; Stevns Klint 18 (222).

- 20-21. Cerithium fenestratum n. sp. Begge efter Voksaftryk i Vi- Bryozokalk; Faxe 18 (222).

- 22. Cerithium faxense n. sp). Begge Voksaftryk; a i Vi, b enkelt Vinding i \'i. Bryozo-

kalk; Faxe 19 (223),

- 23. Cerithium Molthiammi (M. U. H.), n. sp. Voksaftryk i Vi- Cerithiumkalk; Stevns
Klint 19 (223)

Alle Originalerne lilhore Universitetets Mineralogiske Museum.
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Tavle II.



Side.

Fig. 1-3. Cyjjraea spirata v. Schloth. sp. 1. Voksaftrjk i Vj- — 2. Voksaflryk af Spiret, '/i.

— 3. Stenkærnc. Vi. Alle Faxe 21 (225).

- 4-5. Cypraea hullaria v. Schloth. sp. 4 a-c. Eksemplar med Skal. Vi. — 5. Stenkærne

Vi. Begge Faxe 22 (226).

- 6. Cypraea globuUformis (M. U. H.), n. sp. 6 a-b. Stenkærne i Vi- Faxe 23 (227).

- 7-8. Tritonium fenestratum n. sp. Begge Voksaftryk i Vi. Faxe 23 (227);

- 9-10. Tritonium subglabrum n. sp. 9. Voksaftryk i '/i. — 10. Stenkærne i Vi. Begge Koral-

kalk; Faxe 24 (228).

- 11-13. Tritonium hiflicatum n. sp. 11. Voksaftryk. Vi. — 12. Stenkærne. Vi- — 13 a-b. Sten-

kærne. Vi. Alle Koralkalk; Faxe 24 (228).

- 14-15. Nassa? supracretacea n. sp. 14. Voksaftryk. Vi. — 15. Skulptur paa sidste Vinding,

efter et Voksaftryk. 2/i. Faxe 26(230).

- 16-17. Fusus faxensis n. sp. 16. Voksaftryk, '/i. — 17. Stenkærne. Vi- Begge Faxe 26 (230).

- 18. Ancilla Milthersii n. sp. Voksal'tryk. Vi. Cerithiumkalk; Stevns Klint 30 (234).

- 19-20. Fasciolaria glahra n. sp. Begge Voksaftryk i Vi. Cerithiumkalk; Stevns Klint... 27 (231).

- 21-22. Volutomitra quinqueplicata n. sp. 21. Voksaftryk. Vi. — 22. Stenkærne. Vi. Begge

Koralkalk; Faxe 28 (232).

- 23-24. Pleurotoma Steenstrupii n. sp. 23. Enkelt Vinding af et Ekspl., efter Voksaftryk, ^/i.

— 24. Samme Ekspl. i Vi- Cerithiumkalk; Stevns Klint 33 (237).

Originalen til Fig 18 tilhører „Danmarks geologiske Undersøgelse";

alle de øvrige tilhøre Universitetets Mineralogiske Museum.







Tavle III.



Side.

Fig. t-3. Voluta faxensis n. sp. 1—2. Voksaftryk i Vi. — 3. Steiikærne. Vi. Alle Koralkalk;

Faxe 29 (233).

- 4. Pleurotoma Cerithiorum n. sp. Voksaftryk, ^/i. Cerithiumkalk; Stevns Klint 32 (236).

- 5. Voluta (Lyria?) sp. Voksaftryk. Vi. Koralkalk; Faxe 29 (233).

- 6. Conus sp. Stenkærne. Koralkalk; Faxe 34 (238).

- 7. Cinulia danica n. sp. Voksaftryk, ^/i. Cerithiumkalk; Stevns Klint 34 (238).

- 8. Pleurotoma faxensis nov. nom. Stenkærne. Vi. Koralkalk; Faxe 31 (23.5).

- 9. Scaphites constrictus Sow. sp. Skulpturstenkærne. '!\. Cerithiumkalk; Stevns Klint. . 50 (254).

- 10. Pleurotoma faxensis nov. nom. Voksaftryk. Vi- Koralkalk; Faxe 31 (235).

- 11. Ammonites n. sp.? ScHLtiT. Stenkærne. Vi- Skrivekridt; Nørre Uttrup 53 (257).

- 12. 'Phylloceras velledaeforme ScHLtiT. sp. Stenkærne. Vi. Skrivekridt; Fjerritslev 44 (2481.

- 13. Aptychus I. Vi- Skrivekridt; Stevns Klint 54(258).

- 14. Scaphites n. sp. Arnagerkalk; Amager 50 (254).

- 15. Nautilus åarupensis SchltJt. Stenkærne. Vi. Skrivekridt; Frejlev - 36 (240).

Originalerne til Fig. 11 og 12 tilhøre „Damnarhs geologiske Undersøgelse"

;

alle de ovrige tilhøre Universitetets Mineralogiske Museum.
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Tavle IV.



Side.

Fig. 1-2. Nautilus Bellerophon (M.U. H.), Ldgrn. 1. Stenkærne. Vi. — 2 a. Stenkærne, set fra

Kanten. Vi. 2b. Samme, set fra Siden. Vi. Faxe 36 (240).

- 3-4. Nautilus danicus v. Schloth. sp. 3 a. Stenkærne, set fra Siden Vi- 3 b. Samme,

set fra Kanten. Vi- — 4. Stenkærne. Vi. Faxe 38 (242).

Alle Originalerne tilliore Univerfiitef.efs MineralogisTce Museum.
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Th, Bloch phot.
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Tavle V.



Side.

Fig. 1-2. Nautilus fricator Beck. 1 a. Stenkærne, set fra Siden. Vi- 1 b- Samme, set fra

Kanten. V:. — 2. Stenkærne. '/i- Faxe 42 (246).

- 3. Nautilus danicus v. Schloth. sp. Mediant Længdesnit gennem første Vinding.

Faxe 38 (242).

- 4. Nautilus fricator Beck. 4 a. Stenkærne af et enkelt Kammer, set bagfra. Vi. — 4 b.

Samme, set forfra. Vi. Faxe 42 (246).

Alle Originalerne tilhøre Universitetets Mineralogiske Museum.



:. D. Vidensk. Sehk. Skr., 6 R., n.-m. Afd. XI. 4. J. P. J. Ravn.
Tavle V.
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1. Indledning.

K)om et Hovedresultat af mit tidligere Arbejde paa dette Omraade M maa anses

Paavisningen af, at den almindelige Dispersionskoefficient, som gør saa udmærket Fyldest

overfor de normalt dispergerende Stoffer, men fuldstændig svigter overfor de anomalt disper-

gerende, hos disse sidste kan erstattes med et andet Udtryk, den "rationelle Dispersions-

koefficient«, der ligesom den almindelige er uafhængig af Temperaturen. Denne Paavisning

blev i den nævnte Afhandling gennemført for de tre laveste, normale, vinsure Ætherarter,

samt for de af vandige Opløsninger extrapolerede Værdier for ren Vinsyre og ren Æble-

syre, altsaa for lutter rene, aktive Stoffer.

Den almindelige Dispersionskoefficient udmærker sig nu tillige , naar den da kan

anvendes, ved at være uafhængig af Koncentrationen. Da den »rationelle Dispersions-

koefficient« for de anomalt dispergerende Stoffer skulde kunne erstatte den almindelige,

saa vil det jo have særlig Interesse at undersøge, hvor vidt Analogien strækker sig, og da

navnlig, om den "rationelle Dispersionskoefficient« ligesom den almindelige er ens for

samtlige Opløsninger af et givet aktivt Stof.

Nærværende Afhandling indeholder Resultaterne af de Undersøgelser, jeg har

anstillet over dette Spørgsmaal. For det første har jeg dertil anvendt mine tidligere Iagt-

tagelser over Opløsninger af Vinsyre i Vand og Alkohol og af Æblesyre i Vand. Af nye

Undersøgelser har jeg udført følgende : Diæthyltartrat i Benzol og Isobutylalkohol
,

Dipro-

pyltartrat i Benzol
,

Isobutylalkohol og Æthylenbromid. At jeg stadig med Forkærlighed

har anvendt de vinsure Ætherarter, er begrundet i den Omstændighed, at disse Stoffers

Drejning og Dispersion varierer saa stærkt med Temperatur, Koncentration og Opløsnings-

middel, at man kan vente at faa nogenlunde nøjagtige Resultater, selv om Maalingerne,

saaledes som de nærværende , ikke ere anlagte som Præcisionsundersøgelser. Til flere af

de nye Opløsninger har jeg anvendt nye Præparater af de paagældende Ætherarter, og jeg

D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI. 3.
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har derfor anset det for rigtigst at undersøge disse Præparaters Drejningsevne omtrent i

samme Omfang , som i det foregaaende Arbejde. Der har derved vist sig fuldkommen

Overensstemmelse med de tidligere Bestemmelser, hvad der jo taler baade for Præparaternes

og Undersøgelsesmethodens Brugbarhed.

Undersøgelsesmethoden er nøjagtig den tidligere beskrevne. Af tekniske Enkelt-

heder er kun at nævne, at jeg nu, i Stedet for Glas-Cuvetter , til Straalefiltrene anvender

de Cuvetter af Træ og Glas, som jeg andetsteds^) har beskrevet. De har, ogsaa ved

længere Brug, vist sig meget anvendelige, navnlig i de Tilfælde, hvor Glascuvetterne svigte.

Som Middeltal af Middelfejlene paa de i denne Afhandling opførte 465 Drejnings-

vinkler (Middeltal af 2790 Aflæsninger) findes følgende:

r g gr Ib mb
0°,0132 0°,0111 0°,0132 0°,0183 0°,0197

Disse Værdier ere omtrent dobbelt saa store som de i min tidligere Afhandling

(S. 155) beregnede, men dog stadig af en fuldt ud tilfredsstillende Størrelse, idet de træde

fuldstændig i Baggrunden overfor Temperaturfejlene (jævnfør Fejltabellerne).

>) Beiichte d. deutsch. chem. Ges. 35. 1976 (1902).
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IL Resultater.

I det følgende betegnes Farverne : Rødt, Gult, Grønt, Lyseblaat, Mørkeblaat ved

:

r, ^, gr^ Ih, mb.

a er de iagttagne Drejningsvinkler ; hvert af Tallene er Middeltal af 6 Aflæsninger.

\a\r, [a]g osv. er de specifike Drejninger ved de angivne Farver.

t er lagttagelsestemperaturen ; hvert af Tallene er Middeltal af- to Aflæsninger, en

før og en efter Drejningsbestemmeisen.

d% er Vægtfylden ved t°, beregnet med Vand af 4° som Enhed.

k er de optiske Tyngdepunkter for de anvendte Filtre.

De vinsure Ætherarter.

Da de Præparater, der skulde benyttes til Opløsningerne, vare nye Sendinger fra

Kahlbaum, bestemte jeg for Sikkerheds Skyld deres Drejningskonstanter, hvorved det viste

sig, at Resultaterne faldt meget nøje sammen med de tidligere Bestemmelser').

Vægtfylder d%.
Diæthyltartrat. Dipropyltartrat.

t fundne udjævnede t fundne udjævnede

20 1,2025 1,2027 20 1,1389 1,1391

30 1,1929 1,1929 30 1,1306 1,1301

40 1,1832 1,1831 40 1,1212 1,1211

50 1,1731 1,1733 50 1,1120 1,1121

60 1,1636 1,1635 60 1,1027 1,1031

Drejniugsvinkler.

Diæthyltartrat.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

15,9 + 7,77 15,6 + 8,34 15,6 -j- 8,03 15,7 + 4,29 15,6 + 2,15

29,7 8,88 30,1 9,99 29,9 10,16 29,8 7,41 29,8 5,60

39,2 9,62 39,2 10,91 38,7 11,27 38,9 9,30 38,7 7,70

49,8 10,36 49,6 11,77 49,6 12,50 49,7 11,08 49,7 9,86

59,5 10,84 59,3 12,55 59,0 13,43 59,1 12,59 59,2 11,52

Kgl. danske Vid. Selsk. Skr., G. Række. XI. 3. S. 157 11'.



278 8

Dipropyltartrat.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t o t o

14,5 +11,17 14,3 +12,90 14,3 + 14,03 14,4 +13,49 14,3 +12,43

28,3 12,17 28,4 14,20 28,0 15,75 28,0 15,96 28,2 15,29

39,8 12,93 40,3 15,24 40,0 17,06 89,7 17,92 39,8 17,47

50,7 13,55 51,0 16,05 50,7 18,01 50,1 19,40 50,4 19,11

60,5 13,95 59,6 16,47 60,0 18,79 60,4 20,68 60,7 20,63

Af disse Værdier har jeg interpoleret Drejningsviuklerne for Temperaturerne 20,

30, 40, 50 og 60°. Differenserne mellem de ovenfor anførte og de udjævnede Drejnings-

vinkler ere følgende:

Diæthyltartrat. Dipropyltartrat.

r 9 Ib mb r 9 gr Ib mb

+0,03 0,00 0,00 +0,04 +0,06 +0,01 +0,04 0,00 +0,03 +0,02

— 0,03 —0,01 +0,03 -0,04 -0,08 —0,03 —0,05 0,00 —0,04 —0,03

0,00 +0,01 0,00 +0,04 +0,03 0,00 0,00 +0,01 0,00 —0,02

+0,04 —0,04 —0,01 -0,06 -0,01 +0,03 +0,06 —0,03 —0,04 —0,05

—0,04 +0,02 0,00 +0,04 0,00 —0,01 —0,03 +0,02 —0,03 +0,02

Af de interpolerede Drejningsvinkler samt de ovenfor anførte udjævnede Vægtfv'lder

beregnes følgende

Speciflke Drejninger.

Diæthyltartrat.

t

r 9 gr Ib mb

[«] J [«] J [«] å [«] å [«] J

20 + 6,73 +0,01 + 7,38 0,00 + 7,2* —0,01 + 4,39 —0,02 + 2,71 —0,01

30 7,48 0,00 8,38 +0,01 8,51 +0,01 6,28 0,00 4,80 —0,01

40 8,17 0,00 9,28 +0,01 9,66 +0,01 7,99 +0,01 6,72 -0,01

50 8,80 0,00 10,09 0,00 10,69 0,00 9,53 +0,01 8,46 0,00

60 9,36 +0,01 10,80 -0,02 11,61 —0,01 10,90 0,00 10,01 0,00

Dip r 0 p y 1 1 a r t r a t.

t

r 9 gr Ib mb

[«] [«] å [«] A [«] J W J

20 + 10,17 +0,01 +11,81 —0,03 +12,98 —0,01 +12,77 0,00 +11,98 +0,01

30 10,89 + 0,02 12,74 0,00 14,14 -0,01 14,46 —0,02 13,86 —0,01

40 11,54 -f0,02 13,57 0,00 15,20 0,00 16,02 —0,02 15,59 —0,01

50 12,12 +0,02 14,31 —0,01 16,15 0,00 17,44 —0,01 17,16 -0,01

60 12,63 0,00 14,96 —0,03 17,00 —0,01 18,72 0,00 18,58 -^0,01

{Om nclNcliiingeii al' J so S. CSO (10)i.
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Til disse Værdier svare følgende Interpolationsforraler:

U l OD LllY llcli LI cLt. Max.

T Å = 000,0 [«J = -|- 0,17 -|- 0,0657 (f— 40) — 0,00031 (t-— 40)"^ 146

9 = ooy,o - = -|- 9,28 -j- 0,0855 — — 0,00047 131

gr = 5o4,5 - = -|- 9,66 -|- 0,1092 — — 0,00059 133

Ih - = 461,0 - = + 7,99 -j- 0,1627 — — 0,00086 — 135
AAA n
'±4'±,U - = -f- 0,72 -j- U,1825 —

Dipropyltartrat.

— U,00090

Middel

141

137

Max.

r Å = 656,5 [«] = + 11,54 + 0,0615(^—40) — 0,00035 (i^--40)2 128

9 = 589,0 - = + 13,57 + 0,0787 — — 0,00046 126

gl- = 532,0 - =+ 15,20 + 0,1005 — — 0,00052 137

ib = 463,0 - = + 16,02 + 0,1488 — — 0,00069 148

mb = 444,0 - = + 15,59 + 0,1650 — — 0,00077

Middel

147

137

Disse Ligninger bekræfte fuldt nd det Resultat, hvortil mine tidligere Undersøgelser

af disse Stoffer liavde ført mig, nemlig at Temperaturkurvernes Maxima ere uaf-

hængige af Bølgebredden. Jeg fandt den Gang for de tre vinsure Ætherarter det

fælles Maximum 149°, medens de nye Bestemmelser henlægge dette Maximum til 137°.

I Betragtning af de store Extrapolationer, der ligge til Grund for Beregningen, maa denne

Overensstemmelse vel siges at være fuldt tilfredsstillende.

Til Trods for, at de nye Bestemmelser give nøjagtigt samme Maximumstemperatur

(137°) for de to Ætherarter, har jeg dog, af Grunde, som først senere vil kunne udvikles (se

S. 295 (25)) ikke betragtet denne Temperatur, men derimod Temperaturen 140° som Maximums-

temperatur. Yed Hjælp af denne faste Maximumstemperatur beregnes da følgende Ligninger:

Diæthyltartrat.

r [a] = + 11,46 — 0,000329(^— 140)2

g - =+ 13,57 — 0,000430 —
gr - =+ 15,11 — 0,000546 —
Ib - = + 16,09 — 0,000811 —
mb - = + 15,85 — 0,000912 —

Dipropyltartrat.

r [a] = + 14,60 — 0,000308(^-140)2

g - =+ 17,51 — 0,000394 —
gr - = + 20,22 — 0,000502 —
Ib - = + 23,48 — 0,000744 —
mb - = -I- 23,85 — 0,000825 —

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk, og mathem. Afd. XI. 5. 36
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Differenserne mellem de tidligere fundne og de af disse Ligninger beregnede

specifike Drejninger findes opført i Tabellerne S. 278 (8) under J.

De af disse Værdier beregnede «rationelle Dispersionskoefflcienter« ^) ere

v.g gr:g lb:g mb -.g

Diæthyltartrat 0,76 1,27 1,89 2,12

Dipropyltartrat 0,78 1,27 1,89 2,09

Disse , saavel som alle de foregaaende Værdier fra TS'ybestemmelserne , stemme

udmærket overens med de tidligere fundne.

Dipropyltartrat opløst i Æthylenbromid.

Dipropyltartratet var det ældre Præparat.

Æthylenbromidet blev renset ved gentagen, brudt Destillation.

Der blev undersøgt 3 Opløsninger af forskellig Styrke.

Opløsning 1. Procentindhold 74,71

— n. — 45,00

— III. — 15,29

Vægtfylder d'.'i.

Kogepunkt 130°.

t

I II III

fundne udjævnede fundne udjævnede fundne udjævnede

20 1,291G 1,2913 1,5293 1,5302 • 1,8868 1,8876

30 1,2803 1,2802 1,5168 1,5168 1,8704 1,8705

40 1,2682 1,2691 1,5036 1,5034 1,8544 1,8534

50 1,2581 1,2580 1,4902 1,4900 1,8363 1,8363

60 1,2473 1,2469 1,4765 1,4766 1,8185 1,8192

70 1,2358 1,2357 1,4631 1,4632 1,8019 1,8021

Det viser sig, at Vægtfyldens Forhold til Koncentrationen her ikke kan udtrykkes

ved en almindelig anden Grads Formel.

Opløsning I.

Drejningsvinkler.

r 9 gr Ib mb

t a t CC t t a f a

23,6 + .7,84 23,8 + 8,93 23,4 + 9,30 23,4 -f- 7,96 23,5 + 6,62

31,3 8,43 31,4 9,70 33,3 10.48 31,8 32,6 8,57

44,0 9,23 44,0 10,72 43,6 11,61 43,2 11.36 43,0 10,55

54,0 9,71 53;3 11,33 54,0 12,54 54,0 12,78 54,0 12,23

62,8 10,09 60,5 11,81 61,1 13,16 62,8 13,76 61,9 13,26

71,4 10,39 71,3 12,37 70,9 13,79 71,2 14,73 70,8 14,35

M loco cit. S. 199.
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Opløsning II.

r 9 Ib mb

t a t t a t a t a

23,0 + 3,89 23,1 + 4,10 22,9 + 3,80 23,0 + 1,53 23,0 + 0,14

31,5 4,36 33,0 4,83 32,6 4,70 31,5 2,85 32,2 1,63

44,0 5,09 41,4 5,52 43,5 5,80 45,2 4,64 42,9 3,41

52,8 5,43 52,2 6,09 53,0 6,56 53,0 5,54 53,0 4,66

61,8 5,76 60,9 6,67 62,1 7,10 62,2 6,46 62,1 5,80

71,9 6,15 71,3 7,16 70,9 7,70 71,5 7,36 70,8 6,71

Opløsning III.

r 9 (jr Ib mb

t a t a t a t « t a

23,2 + 0,72 23,2 + 0,55 23,1 + 0,12 23,2 — 1,58 23,2 2,33

32,7 1,00 33,3 0,91 32,3 0,60 31,5 0,93 31,7 1,64

46,1 1,33 46,5 1,36 46,1 1,15 45,7 + 0,06 45,2 0,59

53,7 1,50 52,5 1,52 54,4 1,48 54,4 0,52 54,3 0,06

61,8 1,74 61,0 1,81 61,4 1,77 61,6 0,90 62,0 + 0,42

71,0 1,88 70,8 2,01 70,4 1,97 70,9 1,28 71,2 0,97

Af disse Værdier har jeg interpoleret Drejningsvinklerne for 20, 30, 40, 60, 60

og 70°. Differenserne mellem de ovenfor anførte og de udjævnede Værdier ere følgende:

Opløsning I. Opløsning II.

r 9 gr Ib mb r 9 gr Ib mb

—0,01 —0,05 0,00 0,00 —0,06 0,00 — 0,06 0,00 0,00 —0,03

+0,02 +0,02 —0,01 +0,04 0,00 —0,02 —0,05 —0,04 +0,05 -0,07

+0,03 +0,02 +0,02 +0,07 +0,07 +0,06 +0,08 +0,01 +0,02 +0,10

—0,01 —0,02 —0,01 -0,02 0,00 0,00 —0,02 +0,02 0,00 -0,01

—0,01 +0,01 +0,03 -0,04 —0,03 —0,04 +0,06 —0,06 —0,05 +0,03

—0,01 0,00 —0,02 — 0,03 +0,03 0,00 0,00 +0,03 0,00 0,00

Opløsning III.

r 9 gr Ib mb

0,00 0,00 0,00 —0,01 0,00

+0,02 -0,01 +0,02 0,00 +0,02

0,00 +0,01 —0,03 +0,03 +0,07

-0,02 -0,01 —0,01 —0,01 —0,02

+0,03 +0,04 +0,05 +0,01 —0,03

—0,03 —0,02 —0,02 -0,01 -0,03

Af de interpolerede Drejningsvinkler og de ovenfor anførte
,

udjævnede Vægtfylder

beregnes følgende

3(3'
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Speciflke Drejninger.

Opløsning I.

r 9 gr Ih mh
t

[«] A [«] z) [«] A [«] å [«] A

20 -h 7,85 —0,04 + 8,93 0,00 + 9,19 —0,01 + 7,59 0,00 + 6,12 —0,06

30 8,70 +0,01 9,99 +0,01 10,59 +0,02 9,57 0,00 8,41 +0,01

40 9,46 +0,03 10,95 0,00 11,83 +0,01 11,39 +0,01 10,49 +0,05

50 10,13 +0,03 11,83 0,00 12,97 +0,01 18,04 +0,01 12,35 +0,05

60 10,72 +0,01 12,62 0,00 13,99 0,00 14,53 +0,01 13,99 +0,02

70 11,21 —0,04 13,32 0,00 14,89 —0,01 15,84 0,00 15,40 —0,06

Opløsning II.

t

r gr Ih mb

[«] å [«] å [«] [a] A [«] A

20 + 5,40 +0,01 + 5,70 +0,07 + 5,04 —0,03 + 1,54 0,00 - 0,52 +0,04

30 6,31 0,00 6,82 -0,02 6,64 0,00 3,79 —0,01 + 1,96 —0,02

40 7,15 -0,01 7,89 —0,06 8,10 +0,03 5,87 -0,01 4,26 —0,04

50 7,92 —0,01 8,90 —0,07 9,40 +0,03 7,76 —0,01 6,38 —0,03

60 8,62 0,00 9,86 —0,02 10,56 +0,02 9,47 0,00 8,31 0,00

70 9,25 +0,01 10,76 +0,07 11,56 — 0,03 10,98 0,00 10,05 +0,04

Opløsning III.

t

r 9 gr- Ih mh

[a] A
1

[«] A [«] A [«] A [«] J

20 + 2,19 +0,09 + 1,50 +0,07 — 0,17 —0,03 — 6,35 —0,10 — 8,98 +0,18

30 3,20 —0,02 ! 2,79 — 0,03 + 1,01 —0,01 3,62 +0,02 6,24 —0,04

40 4,16 —0,08 4,02 —0,07 3,25 +0,02 1,16 +0,08 3,63 —0,15

50 5,10 —0,07 5,18 -0,06 4,72 + 0,02 + 1,03 +0,09 1,16 —0,15

60 5,99 —0,02 6,27 -0,01 6,03 +0,01 2,93 +0,03 + l,is —0,04

70 6,85 +0,09 7,28 +0,07 7,17 —0,03 4,55 —0,10 3,38 +0,18

(Om Betydningen af A se S. 288(18)).

Disse Tabeller vise følgende:

Dipropyltartralets Drejning aftager stærkt ved Fortynding med Ælhylenbromid og

skifter tilsidst Retning. Ændringen for de forskellige Farver voxer med Brydbarheden.

Ved lavere Temperaturer, f. Ex. 20°, er det rene Dipropyltartrats Dispersion anomal

med Maximum for grønt. Ved Opvarmning rykker dette Maximum hen mod den violette

Ende af Spektret, hvorved Dispersionen sluttelig bliver normal (ved lidt over TC^). med

Maximum i Ultraviolet. Ved Fortynding med Æthyleubromid rykker Maximum hen imod

den røde Ende af Spektret, hvorved Dispersionen sluttelig bliver normal, med Maximum i

Ultrarødt (Fig. 1). Gaar man ud fra det rene Dipropyllartrat ved saa høje Temperaturer,

at dets Dispersion er normal (over TO'^l , saa bliver donno noriiiale Dispersion vod For-
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tynding med Æthylenbromid først anomal, for ved yderligere Fortynding, idet Maximum

rykker hen over Spektret fra violet til rødt, atter at blive normal, men paa en anden Maade

end før (Fig. 2).

Det er meget nær det samme Forhold, som jeg tidligere har paavist for vandige

Vinsyre- og Æblesyreopløsninger Der er dog en temmelig væsentlig Forskel mellem de

to nævnte Tilfælde og det her beskrevne. I Vinsyre- og Æblesyreopløsninger virke

Fortynding og Opvarmning ens paa Dispersionen; i nærværende Tilfælde virke For-

tynding og Afkøling ens, ganske som i de alkoholiske Vinsyreopløsninger-).

Denne Forskel er knyttet nøje sammen med selve Drejningsstørrelsens For-

hold overfor Temperatur og Koncentration. I de to førstnævnte Tilfælde gaar Drejningen

') 1. cit. S. 173 og 182.

1. cit. S. 191.
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for hver enkelt Farve i samme Retning ved Opvarmning og Fortynding (i positiv Retning

i Vinsyreopløsninger, i negativ Retning i Æblesyreopløsninger). I de to sidstnævnte Til-

fælde virke derimod Afkøling og Fortynding ens paa Drejningen (i negativ Retning i begge

Tilfælde). Det har nu i alle undersøgte Tilfælde uden Undtagelse vist sig, at Drejnings-

ændringen staar i et ganske bestemt Forhold til Rølgebredden , idet den stiger mer eller

mindre stærkt med Brydbarheden. Drejningens Forhold overfor Temperatur og Koncentra-

tion vil altsaa altid bestemme Dispersionens Forhold overfor de samme Faktorer.

I Vinsyregruppen
,

saalangt den er undersøgt (fra Vinsyre til Dipropyltartrat) , er

det saaledes en Regel, at Drejningen ved Opvarmning gaar henimod stigende positive

Værdier. Hvis det nu viser sig , at Vinsyre eller en af dens Ætherarter ved Opløsning i

et eller andet Opløsningsmiddel faar større positiv Drejning f. Ex. for Natriumlys, end den

har i ren Tilstand, saa følger deraf uden videre, at Dispersionen ved Opløsning i dette

Opløsningsmiddel forandrer sig paa samme Maade som ved Opvarmning af det rene Stof,

d. V. s. Maximum gaar fra rødt til violet. Aftager derimod Drejningen for en eller anden

Farve ved Opløsning, saa forandres samtidig Dispersionen paa samme Maade som ved Af-

køling af det rene Stof,- d. v. s. Maximum gaar fra violet til rødt.

Paa den anden Side vil man ved Betragtning af de aflæste Drejnings vinkl er

for forskellige Farver og Sammenligning med det rene Stofs Dispersion ved den paagæl-

dende Temperatur, uden videre kunne afgøre, om de specifike Drejninger for den under-

søgte Opløsning ere større eUer mindre end for det rene Stof.

Til Illustration af det her udviklede tjener Figg. 1 og 2, hvor Drejningen aftager i

Størrelse ved Fortynding, samt Fig. 3, hvor det modsatte er Tilfældet. Fig. 3 er en Frem-

stilling af vandige Vinsyreopløsningers Forhold ved 20°. Tallene skyldes tidligere Iagttagelser^).

Til de ovenfor S. 282 (12) anførte specifike Drejninger svare følgende Temperatur-

ligninger:

Rødt. X 658,0. Max.

121

155

290

I. [a + 10,13 + 0,0628(^—50) — 0,00044

7,92 -]- 0,0735 — — 0,00035

5,10 + 0,0913 — — 0,00019

50)-

II.

III.

Gult. X = 589,0.

f. [a] = + 1 1,83 4- 0,0834(^—50) — 0,00044

II. - = 8,90 + 0,0985 — — 0,00027

III. - = 5,18 -!- 0,1121 — — 0,00035

50)- 145

232

210

Grønt. I = 533,5.

[«] == + 12,97 -1- 0,1080(15— 50) — 0.00060 (f

II. - = 9,40 + 0.1229 — — 0,00075

III. - = 4,72 + 0,1387 — —0,00081

50)- 140

132

136

') 1. cil. Beregnede af Ligningerne S. 171.
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Lyseblaat. Å = 463,5.
^ ' Max.

1. [«] = + 13,04 + 0,1567(^— 50) — 0,00083(^-50)2 144

II. - = 7,76 + 0,1795 — — 0,00093 — 147

III. - = 1,03 + 0,2040 — — 0,00140 — 123

Mørkeblaat. Å = 444,5.

I. [a] ==+ 12,35 + 0,1746(^—50) — 0,00110(^-50)2 129

II. - = + 6,38 + 0,20^^1 — — 0,00093 ~ 159

III. - = — 1,16 + 0,2405 — — 0,00067 — 228

Samler man de forskellige Maxima, som høre til samme Opløsning:

Opløsning I. II. III.

r 121 155 290

9 145 232 210

gr 140 132 136

Ih 144 147 123

mb 129 159 228

Middel 136 165 197

saa ser det ud, som om Maximum stiger stærkt med Fortyndingen. Imidlertid er Maximum

for det rene Dipropyltartrat fundet én Gang ved 149°, en anden Gang ved 137°, altsaa

begge Værdier, der ligge højere end for Opløsning I. Endvidere viser det sig, at i de

andre vel undersøgte Tilfælde enten synker Maximum svagt med Fortyndingen (Vinsyre i

Vand) eller varierer uregelmæssigt (Diæthyl- og Dipropyltartrat i Isobutylalkohol). I Be-

tragtning af, at Vanskeligheden ved Maximumets Bestemmelse stiger meget stærkt med

Fortyndingen, mener jeg da i første Tilnærmelse at turde antage, at Maximumstempe-

raturen er uafhængig af Koncentrationen.

Til Bestemmelse af det Middeltal, hvormed der skal regnes, tager jeg da Hensyn

til Iagttagelsernes «Vægt", idet Middeltallet dannes af Maximumsværdierne for de enkelte

Opløsninger, multiplicerede med disse Opløsningers Koncentrationer, hver for sig.

Paa denne Maade faas for Dipropyltartrat i Æthylenbromid Middeltallet 146°. Da

Maximum for det rene Dipropyltartrat ligger ved 137°, for Opløsning I ved 136°, medens

Middeltallet af samtlige Opløsninger er 146°, ses det tydelig, hvor ringe Vægt man i

Virkehgheden kan lægge paa de Maximumsværdier, der faas af de svagere Opløsninger,

saa at den Generalisation, jeg ovenfor har foretaget, vist nok er fuldt ud berettiget.

Ved Hjælp af Maximumstemperaturen 146° beregnes da følgende Ligninger:

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og matliem. Afd. XI. 5. 37
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Opløsning I.

r [a] = + 13,17 — 0,000333(^—146)2

g - = 10,84 — 0,000435 —
gr - == 18,16 — 0,000564 —
Ib - = 20,56 — 0,000817 —
mb - = 20,77 — 0,000919 —

Opløsning II.

r [ct] = ^ 11^44 — 0,000381(^-146)2

g - = 13,59 — 0,000501 —
gr - = 15,32 — 0,000645 —
Ib - = 16,38 — 0,000935 —
mb - = 16,05 — 0,001047 —

Opløsning III.

r \a] = + 9,42 — 0,000461(^—146)2

g - = 10,51 — 0,000572 —
gr - == 11,40 — 0,000727 —
Ib - = 10,88- 0,001079 —
mb - = 10,27— 0,001224 —

Differenserne mellem de tidligere fundne og de af disse Ligninger beregnede

specifike Drejninger findes opførte i Tabellerne S. 282(12) under J.

Af disse Ligninger beregnes paa sædvanlig Maade den « rationelle Dispersions-

koefficient« :

r:g lb:g mb -.g

Opløsning I. 0,77 1,30 1,88 2,11

— II. 0,76 1,29 1,87 2,09

— III. 0,81 1,27 1,89 2,14

Det ses heraf, at den uralionelle Dispersionskoefficient« er ua'fhængig af

Koncentrationen.

Diæthyltartrat opløst i IsobutylalkolioL

Diæthyltarlratet var det Præparat, hvis Drejningskonstanter ere anforte ovenfor

S. 277-79(7—9).

Isobutylalkoholen var det venale, rene Præparat. Kogepunkt 106^.

Der blev undersøgt 5 Opløsninger af forskellig Styrke.
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Opløsning Nr. I indholdt 80,97 pCt.

— - II — 62,56 —
— - III — 41,24 —
— - IV — 21,61 —
— - V — 13,82 —

Vægtfylder cVU.

I. Fundne.

t 1 H III IV V

20 1,1021 1,0172 0,9338 0,8682 0,8446

30 1,0924 1,0089 0,9252 0,8601 0,8367

40 1,0828 0,9996 0,9169 0,8522 0,8288

50 1,0733 0,9907 0,9079 0,8437 0,8209

60 1,0637 0,9812 0,8985 0,8350 0,8123

2. Udjævnede.

t I II III IV V

20 1,1021 1,0179 0,9343 0,8686 0,8449

30 1,0925 1,0087 0,9254 0,8602 0,8368

40 1,0829 0,9995 0,9165 0,8518 0,8287

50 1,0733 0,9903 0,9076 0,8434 0,8206

60 1,0637 0,9811 0,8987 0,8350 0,8125

Heller ikke i dette Tilfælde kan Vægtfyldens Forhold til Koncentrationen udtrykkes

ved en anden Grads Ligning.

Opløsning I.
Drejuingsvinkler.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

15,3 +4,55 15,8 +4,72 15,7 +4,13 15,5 +0,61 15,5 — 1,26

30,8 5,70 33,1 6,38 31,7 6,20 30,8 3,54 30,8 +2,01

40,1 6,30 40,6 7,03 40,4 7,10 40,0 5,04 40,1 3,76

49,8 6,87 49,5 7,73 49,4 8,04 49,8 6,60 49,8 5,52

59,8 7,42 60,0 - 8,40 59,9 8,89 59,8 7,91 59,8 7,02

øsning II.

r 9 gr Ib mb

t a. f a t a t a t a

16,0 +2,94 16,0 +2,99 15,6 +2,45 15,7 —0,22 15,9 —1,57

30,1 3,84 30,1 4,02 30,4 3,88 30,3 +1,93 30,3 +0,78

40,5 4,27 40,5 4,71 41,1 4,75 40,7 3,23 40,5 2,17

51,8 4,84 51,9 5,36 49,7 5,45 51,0 4,44 51,5 3,64

61,4 5,17 61,7 5,82 60,6 6,14 61,1 5,39 61,0 4,61

37*
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Opløsning III.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

16,0 +1,62 16,0 +1,70 16,0 +1,40 16,0 -0,32 16,0 —1,10

30,0 2,16 30,1 2,37 29,9 2,22 29,7 +1,00 30,0 +0,37

39,8 2,55 40,0 2,84 40,0 2,87 39,8 1,87 39,8 1,39

49,5 2,73 49,8 3,19 49,7 3,25 49,5 2,55 49,5 2,14

61,3 3,11 61,9 3,49 61,5 3,70 61,3 3,25 61,3 2,88

Opløsning IV.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

15,9 +0,85 16,0 +0,90 15,5 +0,74 15,6 +0,01 15,7 —0,42

31,5 1,20 31,6 1,25 31,4 1,21 31,4 0,70 31,4 +0,39

40,3 1,30 40,6 1,45 40,3 1,45 39,9 1,02 40,1 0,78

51,0 1,47 51,0 1,64 50,9 1,66 51,0 1,44 51,0 1,19

60,8 1,60 60,6 1,77 61,0 1,82 60,4 1,76 60,6 1,54

Opløsning V.

r 9 gr Ib mb

t a t a t « t a t a

15,8 +0,53 16,1 f0,57 16,0 +0,49 15,8 +0,08 15,9 —0,25

30,8 0,68 80,8 0,78 31,0 0,72 31,1 0,42 31,1 +0,22

39,2 0,80 40,1 0,88 40,0 0,87 39,3 0,69 39,7 0,50

49,9 0,86 50,9 1,06 50,7 1,05 50,1 0,88 50,3 0,72

60,5 0,96 60,2 1,08 60,7 1,18 60,6 1,06
i

60,5 0,95

Heraf interpoleres Værdierne for 20, 30, 40, 50 og 60°. Differenserne mellem de

fundne og de udjævnede Drejningsvinkler ere

:

Opløsning I. Opløsning II.

r 9 gr Ib mb r 9 9>' Ib mb

0,00 0,00 —0,02 —0,02 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

+0,01 -0,02 +0,04 +0,03 +0,01 +0,06 -0,02 +0,02 +0,02 +0,04

0,00 0,00 —0,02 -0,02 —0,02 —0,03 0,09 —0,02 -0,02 —0,03

-0,01 +0,02 +0,03 +0,04 +0,04 +0,04 +0,01 +0,02 +0,02 +0,04

0,00 0,00 -0,02 —0,02 —0,04 0,00 0,00 -0,08 —0,03 —0,05
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Opløsning III. Opløsning IV.

r 9 gr Ih mh r 9 gr Ih mh

0,00 +0,02 +0,06 0,00 +0,04 —0,02 0,00 0,00 —0,01 0,00

—0,03 —0,04 —0,06 —0,03 —0,07 + 0,04 —0,02 -0,02 +0,01 0,00

+0,03 +0,01 +0,03 0,00 +0,02 -0,01 0,00 0,00 —0,01 0,00

—0,06 +0,02 —0,03 —0,01 0,00 0,00 +0,01 0,00 0,00 —0,02

U,UU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —0,01 0,00

Opløsning V.

r 9 gr Ih Vih

- +0,01 0,00 0,00 +0,04 +0,01

—0,02 0,00 -0,01 —0,05 —0,03

+0,01 —0,02 0,00 +0,02 +0,01

—0,02 +0,04 +0,02 -0,01 —0,02

+0,01 —0,03 0,00 0,00 +0,01

Af de interpolerede Drejningsvinkler og de udjævnede Vægtfylder beregnes følgende

Opløsning I.
Speciflke Drejninger.

t

r 9 gr Ih mh

[«] J [«] /i [«] å [«] A [«]

20 +5,50 +0,03 +5,78 + 0,01 + 5,30 0,00 +1,70 +0,03 — 0,29 +0,05

30 6,36 —0,01 6,93 + 0,02 6,75 0,00 3,81 —0,02 +2,08 —0,03

40 7,17 —0,02 7,97 +0,01 8,07 -0,01 5,77 —0,03 4,29 —0,06

50 7,92 —0,01 8,91 0,00 9,27 —0,01 7,57 —0,02 6,34 -0,01

60 8,61 +0,02 9,76 +0,01 10,35 0,00 9,22 +0,04 8,23 +0,05

Opløsning II.

t

r 9 gr Ih mh

[«] [«] A [«] A [«] A [«] A

20 +5,09 +0,02 + 5,18 0,00 +4,54 +0,02 + 0,68 +0,01 —1,38 +0,04

30 6,00 -0,01 6,38 0,00 6,07 —0,01 2,96 0,00 +1,11 0,00 •

40 6,84 -0,03 7,48 0,00 7,48 —0,03 5,05 0,00 3,40 —0,02

50 7,62 —0,01 8,47 0,00 8,79 —0,01 6,94 0,00 5,50 —0,01

60 8,34 +0,03 9,36 0,00 9,98 + 0,02 8,64 +0,01 7,41 + 0,03

Opløsning III.

t

r 9 gr Ih mh

[«] A [«] A [«] A [«] A [«] A

20 +4,65 —0,05 +4,93 —0,08 +4,23 —0,11
1

+0,23 —0,08 —1,69 —0,13

80 5,73 +0,02 6,90 + 0,04 5,99 +0,04 2,74 +0,03 +1,18 +0,08

40 6,66 +0,04 7,48 + 0,07 7,51 + 0,09 4,97 + 0,07 3,68 + 0,14

50 7,47 +0,03 8,48 +0,03 8,79 +0,04 6,91 +0,03 5,81 +0,07

60 8,14 —0,05 9,30 —0,08 9,84 —0,10 8,57 —0,08 7,58 —0,14
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Opløsning IV.

t

r 9 gr Ih mb

[«] A [«] [«] [«] A [«] å

20 +5,11 +0,03 +5,31 —0,03 +4,74 —0,11 +1,12 +0,11 — 1,01 0,00

30 6,14 —0,02 6,64 +0,02 6,40 +0,04 3,40 —0,07 +1,70 0,00

40 7,11 —0,03 7,82 +0,03 7,83 +0,09 5,59 —0,13 4,18 0,00

50 8,02 —0,01 8,86 +0,01 9,03 +0,04 7,69 —0,06 6,42 0,00

60 8,86 +0,03
!

9,76 —0,03 9,99 -0,11 9,69 +0,11 8,42 0,00

Opløsning V.

t

r 9 gr Ih mh

[«] A [«] A [«] A [«] A [«] A

20 +4,97 —0,05 +5,42 0,00 +4,70 +0,11 +1,46 —0,08 —1,02 —0,12

30 6,04 +0,02 6,70 0,00 6,15 —0,07 3,88 +0,04 +1,81 +0,06

40 6,98 +0,04 7,87 0,00 7,59 -0,13 6,02 +0,09 4,29 +0,12

50 7,79 +0,02 8,93 0,00 9,00 —0,07 7,87 +0,05 6,42 +0,06

60 8,46 — 0,05 9,88 0,00 10,40 +0,12 9,44 — 0,08 8,20 —0,12

(Om Betydningen af A se S. 296 (26).

Disse Tal vise, at Diæthyltartratets Drejning ændres paa en meget indviklet Maade

ved Opløsning i Isobutylalkohol. Drejningen aftager først meget stærkt, voxer igen og

ender, for nogle Farvers Vedkommende, med atter at aftage. Hvorvidt denne sidste Aftagen

er virkelig eller blot begrundet i Forsøgsfejl , kan foreløbig ikke afgøres. Patterson,

som ogsaa har undersøgt Diæthyltartrat i Isobutylalkohol^), men kun ved Natriumlys. har

ikke fundet denne sluttelige Aftagen i Drejning ; men dertil er at bemærke, at heller ikke

mine Iagttagelser for gult Lys vise nogen saadan Aftagen. Den findes i udpræget Form

kun i Iagttagelserne for rødt (alle Temperaturer), grønt (lavere Temperaturer), lyseblaat og

mørkeblaat (højere Temperaturer). Da nu tillige den fuldstændige Analogi, som ellers

findes mellem Opløsningerne af Diæthyl- og Dipropyltartrat i Isobutylalkohol (se S. 301 (31)(,

i flere Tilfælde brydes netop af de fortyndede Opløsninger, saa kan disse fortyndede Op-

løsningers ejendommelige Forhold ikke anses for sikkert paavist. Tagne under ét, tyde

dog alle Iagttagelserne paa, at Drejningens Ændring med Koncentrationen forlober ikke

saa lidt anderledes for de fortyndede Opløsninger end for de mere koncentrerede, selv om

denne Forskel ikke gaar saa vidt, at den medfører en Aftagen af Drejningen. Men paa

den anden Side er det højst sandsynligt, at denne Aftagen virkelig finder Sted. og en be-

tydelig Støtte for denne Opfattelse forekommer det mig at væro . at Patterson netop har

paavist dette Forhold i en saa nærstaaende Opløsning som Diæthyltartrat i Propylalkohol-i.

Nogle af Koncentrationskurverne for Diæthyltartrat i Isobutylalkohol findes paa Figg. o— 7.

Journ. chem. Soc. 79. 477 (1901).

^) 198 (1901).
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De stærke Ændringer, som Diæthyltartratets Drejning underkastes ved Opløsning i

Isobutylalkohol, maa, efter hvad der tidligere er udviklet, kunne genfindes i Dispersionens

Forhold. Fig. 4 fremstiller disse Forhold for 20°. Den indeholder Dispersionskurverne

for Opløsningerne O (rent Diæthyltartrat, Tallene S. 278 (8)), I, II, III og IV, hvorimod Op-

løsning V er udeladt, paa Grund af den Usikkerhed, som efter ovenstaaende hæfter ved

Iagttagelserne af denne Opløsning.

Idet Drejningen aftager fra Opløsning O (rent Diæthyltartrat) gennem I og II til III,

hvor den bliver Minimum, maa Dispersionskurverne forandre sig paa samme Maade, som

naar det rene Diæthyltartrat afkøles, d. v. s. Drejningsmaximumet maa flyttes hen imod rødt,

hvilket ogsaa tydelig er Tilfældet. Naar Drejningen igen stiger, fra Opløsning III til IV,

maa Maximumet atter rykke henimod violet. Rurven for Opløsning IV passer jo i Virke-

ligheden ogsaa udmærket ind mellem Kurverne for de 3 andre Opløsninger.

Til de ovenfor anførte specifike Drejninger svare følgende Temperaturligninger:

Rødt. X = 658,0.

I. [a] = -f 7,17 + 0,0777(^—40) — 0,00029(^-40)2 174

II. - = 6,84 + 0,0812 — — 0,00031 — 171

III. - = 6,66 + 0,0872 — — 0,00066 — 106

IV. - = 7,11 + 0,0937 — — 0,00031 — 191

V. - = 6,98 + 0,0872 — — 0,00066 — 106

Middel 149

Gult. /i = 589,0.
' Max.

I. [«] = + 7,97 + 0,0995(^— 40) — 0,00050 (f- 40)- TiO

II. - = 7,48 + 0,1045 — — 0,00052 — 140

III. - = 7,48 + 0,1092 — — 0,00091 — 100

IV. - == 7,82 + 0,1112 — — 0,00071 — 118

V. • - = 7,87 + 0,1115 — — 0,00055 — 141

Middel 128

Grønt. K --^ 534,6.
' Max.

I. [«]=+ 8,07 + 0,1262 (f— 40) — 0,00061 (/^— 40)- 143

II. - ,= 7,48 + 0,1360 — — 0,00055 — 164

III. - = 7,51 + 0,1403 — — 0,00119 — 99

IV. - = 7,83 + 0,1312 — — 0,00116 — 97

V. - = 7,59 4- 0,1425 — — 0,00010 — (752)

Middel 128
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Lyseblaat. Å = 461,o.

I. \a] = + 5,77 + 0,1882(^—40) — 0,00077(^-40)^ 162

II. - = 5,05 + 0,1990 — — 0,00097 — 143

HI- - = 4,97 + 0,2085 — — 0,00142 — 113

IV. - = 5,59 + 0,2142 — — 0,00046 — 273

V. - = 6,02 + 0,1995 — —0,00142 — 110

Middel 156

Mørkeblaat. Å = 444,0.
jyj^^

1. [aj = + 4,29 + 0,2130(^—40) — 0,00080(^—40)" 173

II. - == 3,40 + 0,2197 — — 0,00096 — (54

III. - = 3,68 + 0,2317 — — 0,00184 — 103

IV. - = 4,18 + 0,2358 — — 0,00119 — 139

V. - = 4,29 + 0,2305 — — 0,00175 — 106

Middel 136

Det ses, at Maximumstemperaturerne variere ganske uregelmæssigt fra rødt til

mørkeblaat. Ordner man dem efter de tilhørende Opløsninger, viser det samme sig at

være Tilfældet.

Opløsning I. 11. III. IV. V.

r 174 171 106 191 106

9 140 140 100 118 141

gr 143 164 99 97 (752)

Ih 162 143 113 273 110

mb 173 154 103 139 106

Middel 158 154 104 160 116

Det indklamrede Tal for Opløsning V, grønt, er ikke taget med, da det falder saa

uhyre langt udenfor alle de øvrige.
*

Der er altsaa al Grund til at antage , at Maximumstemperaturen virkelig er uaf-

hængig af Koncentrationen. Medtager man nu Maximumstemperaturen for det rene Diæthyl-

tartrat, som er funden at være 137° (S. 279(9)), og multiplicerer Maximumstemperaturerne

for de 5 Opløsninger hver for sig med den tilsvarende Opløsnings Procentindhold (smlgn.

S. 287(17)), saa bliver det samlede Middeltal 142°. Da det tilsvarende Middeltal for Op-

løsningerne af Dipropyltartrat i Isobutylalkohol , som i alle Henseender forholde sig fuld-

stændig analoge med de her omtalte, findes at være 139°, saa har jeg som fælles MaximumS'

temperatur for disse to Sæt Opløsninger sat 140°.

Ved Hjælp af denne Temperatur beregnes af de speciflke Drejninger (S. 291—292

(21—22)) følgende Ligninger:

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og matliem. Afd. XI. 5. 38
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Opløsning I.

r

9

gr

Ib

mb

Opløsning H.

r

9

gr

Ib

mb

Opløsning III.

r

9

gr

Ib

mb

Opløsning IV,

r

9

9^

Ib

mb

Opløsning V.

r

9

gr

Ib

mb

[a] = + 11,08 — 0,000389 (^-140)''^

- = 12,94— 0,000498 —
- = 14,39 — 0,000631 —
- = 15,20 — 0,000940 —
_ = 15,00— 0,001065 —

a = + 10,92 — 0,000406^-140)2

12,71 — 0,000522 —
14,31 —0,000680 —
14,99 — 0,000995 —
14,41 — 0,001099 —

[a] = + 10,98 -

- = ]2,87'

- = 14,43

- = 15,32

- = 15,14

0,000436 (i

-

0,000546

- 0,000701

0,001042

- 0,001160

-140)2

[a] = + 11,83 — 0,000469(^-140)2

_ == 13,36— 0,000566 —
- = 14,29 — 0,000656 —
- = 16,43 — 0,001071 —
- = 15,96 — 0,001179 —

[a] = + 11,30— 0,000436(^-140)2

- = 13,44 — 0,000557 —
- = 14,84— 0,000712 —
- = 15,90 — 0,000997

- = 15,69 — 0,001152 —

Differenserne mellem de tidligere fundne og de af disse Ligninger beregnede

speciflke Drejninger flndes i Tabellerne S. 291—292 (21)—(22) under J.

Som det ses af Figg. 5—7 eller af Tabellerne S. 291—292 (21)—(22). bliver Drej-

ningens Ændring med Koncentrationen mindre ved Opvarmning. Men selv ved .Maximunis-

temperaturen (140°) er denne Ændring dog ikke forsvunden, som det ses af ovenstaaende
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Ligninger; Koncentrationskurvernes Form er stadig den samme som ved lavere Tem-

peraturer.

Beregner man af ovenstaaende Tal paa sædvanlig Maade de crationelle Dispersions-

koefficienter« :

r:g gr:g lb:g mb :g
Opløsning 1 0,78 1,27 1,89 2,14

— II 0,78 1,30 1,91 2,11

— III 0,80 1,28 1,91 2,12

— IV 0,84 1,18 1,93 2,12

— V 0,78 1,28 1,79 2,07

0,80 1,26 1,89 2,11

saa viser det sig, at tiltrods for de meget indviklede Forhold, som med Hensyn til Drej-

ningen findes i Opløsninger af Diæthyltartrat i Isobutylalkohol, er den »rationelle Disper-

sionskoefficient« dog ogsaa her uafhængig af Koncentrationen.

Dipropyltartrat opløst i Isobutylalkoliol.

Dipropyltartratet var det Præparat, som ovenfor er omtalt nøjere (S. 277 (7) ff.).

Isobutylalkoholen var samme Præparat som ; den foregaaende Undersøgelse.

Der blev undersøgt 5 Opløsninger af forskellig Styrke.

Opløsning Nr. I indeholdt 78,79 pCt. Dipropyltartrat

— - II — 58,76 - —
— - III — 40,85 - —
— - IV — 23,16 - —
— - V — 15,31 - —

Vægtfylder d^U.

1. Fundne. *
2. Udjævnede.

t 1 II III IV V t I 11 III IV V

20 1,0492 0,9750 0,9172 0,8645 0,8449 20 1,0492 0,9752 0,9177 0,8647 0,8451

30 1,0401 0,9665 0,9099 0,8566 0,8369 30 1,0401 0,9664 0,9093 0,8565 0,8370

40 1,0310 0,9579 0,9014 0,8486 0,8291 40 1,0310 0,9576 0,9009 0,8483 0,8289

50 1,0319 0,9490 0,8925 0,8402 0,8210 r)0 1,0219 0,9488 0,8925 0,8401 0,8208

60 1,0127 0,9398 0,8835 0,8317 0,8125 tJO 1,0128 0,9400 0,8841 0,8319 0,8127

38*



Opløsning I.

Drejiiingsvinkler.

>• 9 gr Ib 7nb

t a t a t a t a t

13,6 +7,42 14,0 +8,52 13,9 +9,19 13,7 +8,34 13,8 +7,45

26,1 8,23 29,0 9,66 28,1 10,61 27,5 10,47 26,8 9,71

40,7 8,89 39,8 10,34 38,7 11,58 40,6 12,14 39,4 11,61

52,1 9,38 52,7 11,03 52,8 12,49 52,4 13,29 52,9 13,11

61,7 9,72 63,0 11,50 62,8 13,04 62,2 14,28 62,0 14,09

Opløsning II.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a

14,5 +5,10 15,0 +5,86 15,0 +6,33 14,7 +5,75 14,9 —5,23

30,1 5,74 30,1 6,61 30,1 7,36 30,1 7,37 30,0 6,96

40,0 6,05 39,6 7,05 39,7 7,92 39,9 8,22 39,8 7,97

49,3 6,33 50,1 7,49 50,3 8,44 49,7 9,06 50,3 8,90

61,1 6,63 61,0 7,83 61,0 8,92 61,0 9,-7 61,0 9,72

Opløsning III.

r 9 gr Ib mb

t a t a a t a ! t a

14,7 +3,34 14,8 +3,83 14,8 +4,16 14,7 +3,90
\

14,8 +3,54

27,2 3,70 30,9 4,41 29,5 4,83 28,9 4,81 : 27,9 4,49

41,7 4,01 38,0 4,61 38,3 5,21 41,4 5,58
i

39,5 5,34

50,6 4,17 51,9 4,90 51,8 5,61 51,2 6,04
i

51,0 5,99

61,1 4,33 61,0 5,13 62,0 5,85 62,0 6,54
i

61,6 6,46

Opløsning IV.

r 9 9>' Ib 7nb

t a t a t a t a t a

15,0 +1,84 15,1 +2,11 14,7 +2,30 14,8 +2,10 15,0 -1-1,98

28,7 2,05 29,0 2,35 28,3 2,59 28,5 2,67 28,3 2,52

40,0 2,19 40,6 2,53 40,6 2,84 40,4 3,02 40,0 2,89

50,0 2,29 50,4 2,69 50,0 2,97 49,6 3,27 49,6 3,20

60,0 2,35 60,0 2,76 60,5 3,19 60,4 3,53 60,7 3,.t6

Opløsning V.

r 9 9>' Ib mh

t a t a t a t a t a

14,1 +1,16 15,1 +1,36 14,6 +1,50 14,2 +1,85 14. + 1,37

27,5 1,28 28,4 1,54 29,1 1,67 29,8 1,72 28,5 1,66

40,5 1,34 38,6 1,56 39,0 1,81 41,2 1,96 40,6 1,99

50,8 1,38 51,7 1,66 51,7 1,97 51,5 2,11 51,6 2,11

61,8 1,45 61,1 1,73 62,3 2,05 62,5 2,28 62,7 2.25
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Heraf interpoleres Værdierne for Temperaturerne 20, 30, 40, 50 og 60. Differen-

serne mellem de ovenfor anførte og de tilsvarende udjævnede Drejningsvinkler ere:

Opløsning [.

Opløsning V,

Opløsning II.

r 9 qr Ib mb r 9 ar Ib mb

— 0,03 0,00 + 0,02 0,00 0,00 0,00 +0,01 0,00 0,00 0,00

+0,05 +0,01 —0,04 +0,03 -0,02 +0,02 —0,01 0,00 +0,02 —0,02

-0,02 0,00 +0,02 +0,02 +0,03 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00

0,00 —0,01 —0,03 —0,09 —0,07 0,00 +0,02 -0,02 +0,04 0,00

0,00 0,00 + 0,02 +0,04 +0,05 0,00 —0,02 0,00 -0,03 0,00

Opløsning III. Opløsning IV.

r 9 gr Ih mb r 9 gr Ib mb

0,00 —0,02 + 0,02 +0,01 +0,04 0,00 +0,01 0,00 — 0,02 -0,02

+0,02 +0,01 -0,02 —0,03 —0,05 0,00 0,00 0,00 +0,03 +0,03

0,00 +0,01 +0,01 4-0,01 +0,02 0,00 0,00 +0,01 -0,01 —0,01

0,00 —0,03 -0,01 -0,02 —0,01 +0,01 +0,03 —0,03 —0,01 —0,02

0,00 +0,03 0,00 +0,01 0,00 0,00 —0,02 +0,02 0,00 0,00

r 9 gr Ih mb

-0,01 0,00 0,00 0,00 +0,05

+0,02 +0,06 -0,02 0,00 —0,05

0,00 -0,01 0,00 0,00 -t-0,02

-0,01 —0,01 +0,02 —0,02 — 0,03

+0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Af de interpolerede Drejningsvinkler og de udjævnede Vægtfylder beregnes følgende

Opløsning I.
Speciflke Drejninger.

t

r 9 gr Ib mb

[a] A [«] A [«] A [«] A [«] A

20 + 9,47 0,00 +10,87 -0,01 +11,90 —0,06 +11,30 —0,03 +10,38 — 0,06

30 10,22 —0,01 11,85 0,00 13,21 +0,03 13,16 +0,01 12,48 + 0,03

40 10,91 0,00 12,74 0,00 14,35 +0,06 14,83 +0,03 14,35 +0,07

50 11,54 0,00 13,54 0,00 15,33 +0,03 16,31 + 0,01 15,98 +0,04

60 12,10 0,00 14,24 -0,01 16,14 —0,06 17,61 —0,03 17,37 —0,06

Opløsning II.

t

r 9 gr Ib mb

[«] A [«] A [«] A [«] A [«] A

20 + 9,30 0,00 +10,68 +0,01 +11,67 —0,01 +11,03 0,00 +10,21 0,00

30 10,06 0,00 11,66 —0,01 12,95 +0,01 12,92 0,00 12,29 0,00

40 10,75 0,00 12,56 -0,01 14,11 +0,01 14,64 -0,01 14,19 -0,01

50 11,38 0,00 13,39 —0,01 15,15 +0,01 16,20 -0,01 15,91 -0,01

60 11,94 0,00 14,15 +0,01 16,06 -0,01 17,60 0,00 17,46 0,00
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Opløsning III.

t

r 9 gr Ih mb

[«] å [«] A A [«] [«] A

20 + 9,31 -0,02 +10,75 —0,03 +11,76 —0,08 +11,36 +0,01 +10,48 —0,05

30 10,09 0,00 11,75 +0,02 13,12 +0,04 13,21 0,00 12,62 +0,02

40 10,78 +0,02 12,63 +0,03 14,29 +0,08 14,91 —0,01 14,53 +0,04

50 11,40 +0,01 13,40 +0,01 15,28 +0,04 16,46 0,00 16,22 +0,02

60 11,93 "0,02 14,06 —0,03 16,08 — 0,08 17,85 +0,01 17,68 —0,05

Opløsning IV.

t

r 9 9>' Ib mb

[«] A [«] A [«] A [=] A [«] A

20 + 9,59 —0,06 + 10,94 + 0,02 +12,09 +0,05 +11,64 —0,05 +10,94 4-0,13

30 10,43 + 0,03 11,91 —0,01 13,25 —0,03 13,61 +0,01 12,88 —0,07

40 11,14 +0,06 12,82 —0,01 14,35 —0,04 15,37 +0,05 14,76 —0,12

50 11,73 + 0,03 13,66 0,00 15,40 —0,02 16,92 +0,02 16,59 —0,06

60 12,19 —0,06 14,42 + 0,02 16,39 + 0,05 18,26 —0,05 18,36 +0,13

Opløsning V.

t

r 9 gr Ih rnb

[a] A [«] A [«] A [«] A [«] A

20 + 9,43 +0,03 +10,90 + 0,03 + 12,13 +0,05 + 11,59 —0,07 + 11,51 -0,21

30 10,00 —0,01 11,69 —0,02 13,26 -0,02 13,55 +0,03 13,66 +0,10

40 10,55 — 0,03 12,44 —0,03 14,33 —0,05 15,28 +0,06 15,44 + 0,20

50 11,07 -0,01 13,15 -0,01 15,34 —0,03 16,79 +0,03
!

16,86 +0,10

60 11,56 +0,03 13,81 + 0,03 16,30 +0,05 18,07 —0,07
1

17,91 —0,21

(Om Betydningen af J se S. 305 (35)).

Det ses let, at disse Opløsninger forholde sig paa ganske samme Maade som Op-

løsningerne af Diæthyltartrat i Isobutylalkohol. Ogsaa i nærværende Tilfælde synker Drej-

ningen først stærkt, for derpaa at stige og sluttelig, i meget fortyndede Oplosninger, atter

at aftage. Dette sidste ejendommelige Fænomen er her endnu mere udtalt end i det oven-

nævnte Tilfælde, idet det finder Sted for alle Farver; i 3 Tilfælde (rodt, gult og lyseblaat)

ved alle de undersøgte Temperaturer, i de 2 resterende Tilfælde (grønt og morkeblaat)

kun ved højere Temperaturer.

Ogsaa her finder man, at Drejningsmaximumet for den enkelte Temperatur for-

andrer sin Stilling i Spektret, eftersom Drejningen ved Fortynding aftager eller tiltager.

Da mange af Drejningsværdierne ligge meget nær op ad hinanden, vil den grafiske Frem-

stilling af dette Forhold, som forøvrigt vilde blive ganske analog med Fig. 4. blive temmelig

utydelig og er derfor udeladt.
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Derirnoa vil det have særlig Interesse at drage en Sammenligning mellem Opløs-

ningerne af Diæthyltartrat og Dipropyitartrat i det samme Opløsningsmiddel, Fsobutylalkohol.

Som et Hovedresultat af min tidligere Undersøgelse af de vinsure Ætherarter

kunde det fastslaas, at de tre vinsure Ætherarter, der blev undersøgt, med Hensyn til

specifik Drejning og Dispersion dannede et fuldstændigt Hele^). Det vil da have Interesse

f'iOO 80 éO 4o 2o

at undersøge, hvorledes Opløsninger af 2 af disse Ætherarter i samme Opløsningsmiddel

forholde sig i saa Henseende. Figg. 5, 6 og 7 indeholde de fornødne Data til Bedømmelse

heraf. De fremstille den specifike Drejnings Ændring med Koncentrationen for Tempera-

turerne 20 til 60 og Farverne rødt, grønt og mørkeblaat; Kurverne for gult og lyseblaat

ligge jo mellem to og to af disse og kunne altsaa undværes. Tallene ere hentede fra

») 1. cit. S. 162 og Fig. 1.
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Fig.l.

Tabellerne S. 291—92 og 299—300

(11—12) og (29—80). De nederste 5

Kurver paa hver Figur svare til Diæ-

thyltartrat, de øverste 6 til Dipropyl-

tartrat.

Disse Figurer vise tydeligt, at den

Regel, der tidligere er funden for de

rene Ætherarter, ogsaa gælder for deres

Opløsninger, selv i saa indviklede Til-

fælde som de her undersøgte. Kon-

centrationskurverne for Diæthyl- og

Dipropyltartraternes Opløsninger danne

i Virkeligheden en jævn og uafbrudt

Fortsættelse af hverandre. En ejen-

dommelig Overensstemmelse kan her

bemærkes. Baade de tidligere og de

nye Maalinger have vist, at Dipropyl-

tartratets Drejning ændres langt mindre

med Temperaturen end Diæthyltar-

tratets. Baade Tabellerne og Figurerne

vise nu, at ogsaa Ændringen med

Koncentrationen er langt stærkere i

sidste Tilfælde end i første
,

og af-

tager med voxende Temperatur, ganske

som Temperaturvariationen.

Det niaa dog stærkt betones, at

disse Betragtninger kun gælde i Til-

fælde som dette, hvor Ændringen med

Koncentrationen gaar i samme Ret-

ning for de to Ætherarter. I Til-

fælde, hvor Ændringerne, som f. Ex. i

benzolisk Oplosning, gaa i modsatte

Retninger, gælder Analogien naturlig-

vis ikke.

Til de ovenfor S. 299—300 (29—

30) anførte speciGke Drejninger svare

følgende Temperaturligninger:
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Rødt. ; = 656,5.
' Max.

[. [a] = + 10,91 + 0,0657 (^-40) — 0,00031 (^-40)2 146

II. - = 10,75 + 0,0660 — — 0,00032 — 143

in. - = 10,78 + 0,0655 — — 0,00040 — 122

IV. - = 11,14 + 0,0650 — — 0,00062 — 92

V. - = 10,55 + 0,0532 — — 0,00014 — 230

Middel 143

Gult. Å = 589,0. „' Max.

I. [«] = + 12,74 + 0,0842(^-40) — 0,00046(^-40)2 132

II. - = 12,56 + 0,0867 — — 0,00036 — 160

III. - = 12,63 + 0,0827 — — 0,00056 — 114

IV. - = 12,82 + 0,0870 — — 0,00035 — 164

V. - = 12,44 + 0,0727 — — 0,00021 — 213

Middel 152
Grønt. Å = 532,0.

^j^^

I. [«] = + 1-4,35 + 0,1060 (if-40) — 0,00082 (i^— 40)- 105

II. - = 14,11 + 0,1097 — —0,00061 — 130

III. - = 14,29 + 0,1080 — — 0,00092 — 99

IV. - == 14,35 + 0,1075 — — 0,00027 — 238

V. - = 14,33 + U,1042 — — 0,00029 — 220

Middel 155

Lyseblaat. ; = 465,0.

I. [a] = + 14,83 4- 0,1577(^-40) — 0,00094(^-40)2 124

II. - = 14,64 + 0,1642 — — 0,00081 — 141

III. - = 14,91 + 0,1622 — — 0,00076 — 147

IV. - = 15,37 + 0,1655 — — 0,00106 — 1 19

V. - = 15,28 + 0,1620 — —0,00112 — 112

Middel 132

Mørkeblaat. >^ = 444,0. jj^^^

I. [a] = + 14,35 + 0,1747 (iJ -40) — 0,00119(^— 40)2 113

II. - = 14,19 + 0,1812 — — 0,00089 — 142

III. - = 14,53 + 0,1800 — — 0,00112 — 120

IV. - = 14,76 + 0,1855 — — 0,00027 — 384

V. - = 15,44 + 0,1600 — — 0,00182 — 84

Middel 165

Maximumstemperaturerne variere ogsaa her ganske uregelmæssigt. Stiller man

dem sammen efter de tilsvarende Opløsninger:

D. K. D. Vidensk. Selsli. Ski-., 6. RæUke, naturvidensk. og matheni. Afd. XI. o. 39
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Opløsning 1. II. III. IV. V.

r 146 143 122 92 230

9 132 160 114 164 213

gr 105 130 99 238 220

Ih 124 141 147 119 112

mb 113 142 120 384 84

Middel 124 143 120 199 172

saa viser det sig ogsaa her, at Maximumstemperaturen er uafhængig af Koncentrationen.

Medtager man Maximumstemperaturen 137° for det rene Dipropyltartrat, saa bliver Middel-

tallet, dannet paa den tidligere (S. 287(17)) beskrevne Maade: 139°. Sammen med Middel-

tallet 142° for Diæthyltartratets Opløsninger i Isobutylalkohol giver dette Hovedmiddeltallet

140°. Yed Hjælp af denne Temperatur faas følgende Ligninger:

Opløsning I.

r [a] = + 14,20 — 0,000329 (i— 140)-

g - == 16,9-5 — 0,000421 —
gr - = 19,-59 — 0,000.530 —
Ih - = 22,69 — 0,000789 —
mh - = 23,02 — 0,000874 —

Opløsning H.

r \a] = + 14,05— 0,000330(^—140)-

g - = 16,91 — 0,000434 —
gr - = 19,59 — 0,000549 —
Ih - = 22,86— 0,000821 —
mh - = 23,26 — 0,000906 —

Opløsning III.

r [a] = 4- 14,04-0,000328(^—140)-

g - = 16,74 — 0,000414 —
gr - = 19,61 — 0,000540 —
Ih - 23,03 — 0,000811 —
mh - = 23,49 — 0,000900 —

Opløsning !V.

r \a\ = + 14,33 — 0,000325 (f— 140)-

g - = 17,18— 0,000435 —
gr - == 19,77 — 0,000538 —
Ih - = 23,60— 0,000828 —
mb - = 24.16 — 0,000928 —
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Opløsning V.

r [a] = + 13,24 — 0,000266(^—140)2

g - = 16,11 — 0,000364 —
gr - = 19,59 — 0,000521 —
Ib - = 23,32 — 0,000810 —
mb - = 23,24 — 0,000800 —

Differenserne mellem de tidligere fundne og de af disse Ligninger beregnede

speciflke Drejninger findes i Tabellen S. 299—300 (29—30) under A.

Beregner man paa sædvanlig Maade de »'rationelle Dispersionskoefflcienter«

:

r:g (jr:g Ib -.g mb : g
Opløsning 1.

'

0,78 1,26 1,87 2,09

— II. 0,76 1,27 1,89 2,08

— III. 0,79 1,30 1,96 2,17

— IV. 0,75 1,24 1,90 2,12

— V. (0,73) (1,43) (2,23) (2,20))

0,77 1,27 1,90 2,12

saa viser det sig, naar undtages den svageste Opløsning, hvor Unøjagtigheden er for stor,

al den "rationelle Dispersionskoefflcient" ogsaa her er uafhængig af Koncentrationen.

Diæthyltartrat opløst i Benzol.

Diæthyltartratet var det nye Præparat, som er beskrevet ovenfor S. 277—79(7— 9).

Benzolen var venal, ren, thiofenfri Benzol.

Der blev undersøgt 2 Opløsninger af forskellig Styrke.

Opløsning Nr. I indeholdt 69,12 pCt. Diæthyltartrat

— - II — 33,41 - —

Vægtfylder tVU.

I II

t

fundne udjævnede fundne udjævnede

20 1,0757 1,07G0 0,9649 0,9650

30 1,0659 1,0658 0,9543 0,9545

40 1,0558 1,0556 0,9441 0,9440

50 1,0452 1,0454 0,9335 0,9335

Heller ikke her kan Vægtfyldens Afhængighed af Koncentrationen udtrykkes ved

en anden Grads Ligning.

39»
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Opløsning I. Drejuingsvinkler.

r 9 gr Ib mb

t a t
1

a t a t a t a

14,7

28,8

38,9

+8,32

4,24

4,87

15,1

29,2

40,0

+3,19

4,47

5,39

15,0

28,9

39,6

+2,51

4,15

5,26

14,9

28,8

38,9

— 0,93

+1,58

3,15

15,0

28,8

39,2

—2,57

+0,15

1,99

Opløsning II.

r 9 gr Ib mb

t a t a t a t a t a.

13,6 +1,46 14,1 +1,41 14,0 +1,05 13,7 —0,63 13,9 —1,39

30,1 2,04 30,3 2,11 30,2 1,99 30,1 +0,75 30,1 +0,11

40,0 2,31 39,8 2,50 39,8 2,44 40,0 1,50 39,9 0,86

Da der kun foreligger 3 Iagttagelser for hver Farve , kan der ikke blive Tale om

Udjævning. Af de interpolerede Drejningsvinkler og de udjævnede Vægtfylder beregnes

følgende

Speciflke Drejninger.

Opløsning I.

t r 9 gr Ib mb

20 +4,87 +4,91 +4,21 +0,05 —2,08

30 5,86 6,16 5,80 2,42 +0,50

40 6,75 7,38 7,26 4,53 2,90

Opløsning II.

t r 9 gr Ib mb

20 +5,30 +5,18 +4,44 —0,25 —2,42

30 6,40 6,58 6,21 +2,32 +0,31

40 7,32 7,96 7,77 4,75 973

Ganske som Patterson har fundet^) for Natriumlys, viser ogsaa mine Iagttagelser,

at Diæthyltartratets Drejning ved Opløsning i Benzol først aftager til et Minimum og der-

paa atter voxer. Dette kan for Farverne rødt, gult og gront uden videre ses af oveu-

staaende Tabel. Den grafiske Fremstilling i Fig. 8 (for t = 20"") viser, at samme Forhold

ogsaa findes hos Iagttagelserne for lyseblaat og mørkeblaat.

Patterson (1. cit.) har for mere fortyndede Oplosninger fundet et Drejningsmaximum

og derpaa en Aftagen i Drejning, ganske som hos Diæthyltartrat i Propylalkohol efter

Pattersons Iagttagelser og som Diæthyl- og Dipropyltartral i Isobutylalkohol et'ier mine.

1) Journ. chem. Soc. 81. 1097 (1902).



37 307

Mine Iagttagelser over Diæthyltartrat i Benzol ere ikke tilstrækkelige til at be-

kræfte dette, og jeg har ikke villet gennemføre Maalingerne yderligere, da Benzolets lave

Kogepunkt og det deraf betingede indskrænkede Antal Maalinger gør disse Iagttagelser

mere usikre og altsaa mindre værdifulde end Iagttagelserne af Opløsninger med højere

Kogepunkter.

Iagttagelserne ere dog tilstrækkelige til at vise , at det tidligere omtalte Forhold

mellem Drejningens og Dispersionens Ændringer ogsaa gælder her. Fig. 9 fremstiller

Dispersionskurverne for det rene Diæthyl-

tartrat (Kurve 1, 2 og 3) og for Opløsning I

i Benzol (Kurve 4, 5 og 6) ved 20, 30 og

40°. Kurverne for Opløsning II ere ikke

medtagne, da de falde saa nær ved Siden af

de tre sidstnævnte Kurver, at Figuren der-

ved vilde blive mindre overskuelig. Det ses,

at de 6 Kurver danne ét afrundet Hele, og

at Overensstemmelsen endogsaa gaar saa

vidt, at Kurverne 3 og 4 praktisk talt falde

fuldstændig sammen. Drejningsmaximumets

Forskydning henimod rødt samtidig med

Drejningens Aftagen i positiv Værdi er

ganske utvivlsom.

Paa Grund af det ringe Antal Iagt-

tagelser for hver Farve kan der ikke vel

være Tale om at extrapolere til en Maximums-

temperatur. Ad denne Vej er det saaledes

ugørligt at beregne den »rationelle Dispersions-

koefficient«. Imidlertid har jeg tidligere

angivet en simplere Methode at foretage

denne Beregning paa, nemlig direkte at

danne Kvotienterne af Drejningens Ændring med Temperaturen for de forskellige Farver.

Ved Anvendelse af denne Methode faas her:

Opløsning 1.

Beregnet af r-.g gr:g Ib -.g mb: g
20—30° 0,79 1,27 1,90 2,06

30—40° 0,73 1,20 1,73 1,97

0,76 1,235 1,815 2,015

') 1. cit. S. 199—200.
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OpløsniDg- II.

Beregnet af r:g p--9 Ih -.g mh -.g

20—30° 0,79 1,26 1,84 1,95

30—40° 0,67 1,13 1,76 1 ,75

0,73 1,195 1,80 1,85

1-10

T I
\ 1 r-

Fy. 9.
^

Ua Iagttagelserne paa Grund af den manglende Udjævning ere behæftede med

temmelig store Fejl, kan Resultatet af denne Beregning, der benytter de forholdsvis smaa

Differenser mellem Drejningsværdierne, naturligvis il\ke blive videre nojagtigt. Dog stemme

Værdierne for den stærkeste Opløsning nogenlunde godt med de "rationelle Dispersions-

koefficienter« for det rene Diæthyltartrat, som ere:

r:g gy.g Ih -.g mh:g

0,7C. 1,27 1,89 2,12
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(S. 280(10)), saa at der ikke er nogen Grund til at antage, at den ^rationelle Dispersions-

koefficient« her skulde være mindre konstant end i de tidligere behandlede Tilfælde.

Dipropyltartrat opløst i Benzol.

Dipropyltartratet var det ældre Præparat, hvis Drejningskonstanter tidligere ere anførte.

Benzolen var den samme som i den foregaaende Undersøgelse.

Der blev undersøgt 3 Opløsninger af forskellig Styrke.

Opløsning Nr. 1 indeholdt 75,91 pCt. Dipropyltartrat
— - II — 45,51 - -
— - HI — 16,36 - —

Vægtfylder d'U.

t

I II III

fundne udjævnede fundne udjævnede fundne udjævnede

20 1,0648 1,0646 0,9811 0,9810 0,9128 0,9129

30 1,0549 1,0552 0,9713 0,9714 0,9031 0,9029

40 1,0460 1,0458 0,9619 0,9618 0,8928 0,8929

Heller ikke her kunde Vægtfyldens Afhængighed af Koncentrationen udtrykkes ved

en anden Grads Ligning.

Opløsning I.
Drejningsviiikler.

r 9 9^' Ib mb

t « t a t « t a t a

14,5

27,4

41,5

øsning

+8,80

9,49

10,02

II.

14,9

30,8

40,1

+10,28

11,48

12,05

14,8

29,5

40,0

+11,61

12,90

13,60

14,6

28,9

40,1

+ 11,70

13,62

14,82

14,7

28,0

40,0

+11,14

13,16

14,58

r
f/

gr Ih mb

t a t a t a t a t «

17,9

27,8

41,0

øsning

+5,77

6,02

6,28

111.

18,0,

30,2

41,6

+6,98

7,36

7,62

18,0

29,3

42,8

+7,88

8,31

8,80

17,9

28,8

41,6

+8,46

9,09

9,78

18,0

28,1

42,3

+8,27

8,99

9,86

r 9 gr Ib mh

t a t a t a t a t a

16,9

28,7

40,9

+2,28

2,32

2,36

17,2

31,2

42,6

+2,76

2,85

2,93

17,1

30,5

42,0

+3,14

3,29

3,37

17,0

29,9

41,3

+3,53

3,69

3,81

17,0

29,2

41,9

+3,60

3,71

3,91
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Her kan ligesaalidt som i det foregaaende Tilfælde være Tale om Udjævning. Af

de interpolerede Drejningsvinkler og de udjævnede Vægtfylder beregnes følgende

Speciflke Drejnmger.

Opløsning I.

t r 9 gr
77
lo

7mb

20 +11,29 +13,39 +14,98 +15,45 +14,86

30 11,99 1 A oc 17 17 16 76

40 12,56 -10,10 JLO,oo XO,ob

Opløsning 11.

t r 9 gr Ih mb

20 +13,06 +15,80 +17,83 + 19,23 +18,86

30 13,73 16,64 18,85 20,71 20,62

40 14,31 17,34 19,87 22,15 22,22

Opløsning III.

t r 9 gr Ih nih

20 +15,35 +18,60 +21,28 +23,90 + 24,24

30 15,74 19,24 22,25 24,99 25,19

40 16,11 19,92 23,00 25,99 26,52

Det ses , at Dipropyltartratet forholder sig ganske anderledes end Diæthyltartratet.

idet dets speciflke Drejning ved Opløsning i Benzol stiger temmelig stærkt, medens

Diæthyltartratets Drejning først aftager og derpaa voxer. Denne Forskel er dog maaske

ikke saa gennemgribende , som det ved første Øjekast kunde synes. Diæthyltartratets

Drejningsformindskelse ved Blanding med Benzol aftager nemlig i Størrelse ved Opvarm-

ning, og det er muligt, at den ved tilstrækkelig Opvarmning (70°) vil gaa over i en

Drejningsforøgelse og derved slutte sig til Dipropyltartratets Forhold, ganske som Drejnings-

størrelserne for de to rene Ætherarter ved højere Temperatur gaa jævnt over i hinanden.

Mine Iagttagelser synes ganske vist ikke at støtte denne Mulighed , men paa den anden

Side ligger min højeste Temperatur (40°) alt for lavt til, at der kan drages nogen direkte

Slutning i saa Henseende. I hvert Fald vise Iagttagelserne sikkert, at Tendensen ved Op-

varmning af Diæthyltartratet gaar i Retning af at formindske Forskellen mellem de to

Ætherarter s Forhold.

De her undersøgte Opløsninger afgive et fortrinligt Exempel paa den oftere nævnte

Sammenhæng mellem Drejningens og Dispersionens Ændringer. Fig. 10 fremstiller Dis-

persionskurverne for det rene Dipropyltartrat og dets Oplosninger i Benzol ved 20,

30 og 40°.
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Kurve 1, 2 og 3 svarer til Dipropyltartrat

— 4, 5 og 6 — - Opløsning I

— 7, 8 og 9 — - — II

— 10, 11 og 12 — - — 111

Alle 12 Kurver danne ét Hele. Forskydningen af Drejningsmaximumet henimod

violet, samtidig med, at Drejningen voxer, er ganske utvivlsom.

Med Hensyn til Beregningen af den "rationelle Dispersionskoefflcient" kan siges

nøjagtigt det samme som i det foregaaende Tilfælde (S. 307 (37)). Beregnet paa den simplere

Maade er Koefficienten

:

Opløsning I.

Beregnet af r:g gr:g lb:g mh : g

20—30° 0,80 1,33 1,98 2,20

30—40° 0,64 1,11 1,66 1,80

0,72 1,22 1,82 2.00

Opløsning H.

Beregnet af r:g gr:g Jb:g mb -.g

20—30° 0,80 1,23 1,76 2,10

30—40° 0,83 1,46 2,06 2,29

0,815 1,345 1,91 2,195

Opløsning HI.

Beregnet af r:g 9>'-9 lh:g Dih
:

g

20—30° 0,61 1,52 1,70 1,48

30—40° 0,54 1,10 1,47 1,96

0,576 1,31 1,585 1,72

Det ses, at de "rationelle Dispersionskoefflcientern for de to stærkeste Oplosninger

stemme ganske godt indbyrdes og med Koefficienterne for det rene Dipropyltartrat. som ere

r:g gv.g ih: g mh:g

0,78 1,27 1,89 2,09

Værdierne for den svageste Opløsning er altfor usikre, til at der kan lægges nogen

Vægt paa deres Afvigelse.

Vinsyre i vandig- Opløsning'.

iagltagelserne findes anførte i min tidligere Afhandling S. Wil IV. Oe S. ITI op-

førlc Temperaturligninger have følgende iNlaxima

:
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Opløsning I. II. III. IV. V.

r 189 116 130 119 76

119 164 137 140 69

gr 161 116 120 123 135

Ih 164 127 138 (54 155

mb 148 142 157 108 92

Middel 156 133 136 129 105

Middeltallene af disse Maxima synes at aftage noget samtidig med Koncentrationen.

Efter hvad jeg ovenfor S. 287(17) har udviklet, kan det dog antages, at Maximumstempe-

raturen i Virkeligheden er uafhængig af Koncentrationen. Beregnet paa samme Maade

som i de andre Tilfælde, under Hensyn til Iagttagelsernes <iVægt», bliver Hovedmiddeltallet

her 138°.

Af de speciflke Drejninger beregnes da ved Hjælp af denne Temperatur følgende

Ligninger:

tjpiøoIlllJg r
1

.

)'
r I

I«!
1 1 o Art

-f 12,49 — U,000420 [t-

9 15,14 — 0,000547

gr 17,71 — 0,000716

Ib 20,80 — 0,001050

mb 21,38— 0,001198

Opløsning H.

r [a] + 13,12 — 0,000406 i^-
-138)2

9 15,72 — 0,000508

gi- 18,56 — 0,000668

Ib 22,06 0,000991

mb 22,94 — 0,001149

Opløsning IH.

\a\ + 13,28 — 0,000376 -138)2

9 16,25— 0,000505

gl- , 18,89'— 0,000640

ib 22,43 — 0,000941

mb 23,40 — 0,001098

Opløsning IV.

r [«] + 14,17 — 0,000332 (i -138)2

9 17,27 — 0,000435

gl- 20,26 — 0,000559

ib 24,23 — 0,000824

mb 25,43 — 0,000957
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Opløsning V.

r [a]

9
gr

Ih

mb

+ 15,14— 0,000304 (f— 138)2

18,27 — 0,000361 —
21,56 — 0,000455 —
26,08 — 0,000705 —
28,48 — 0,000929 —

Differenserne mellem de fundne og de af disse Ligninger beregnede specifike

Drejninger ere:

Opløsning I. Opløsning II.

r 9 gr Ib mb r 9 gr Ib mb

-f0,02 —0,03 + 0,03 +0,04 +0,02 —0,02 +0,02 —0,04 —0,03 +0,01

—0,01 0,00 —0,01 —0,02 -0,02 +0,01 -0,01 +0,02 +0,01 —0,01

—0,03 4-0,03 —0,02 —0,05 —0,02 +0,03 -0,02 +0,03 +0,02 -0,01

—0,01 +0,01 —0,01 —0,03 -0,01 +0,02 0,00 + 0,02 +0,01 —0,01

+0,02 —0,03 +0,04 +0,02 -0,02 +0,02 0 (\AUjVM ~— UjUo i 0 ni—
1

U,U1

Opløsning 111. Opløsning IV.

r 9 gr Ib mb r 9 gr Ib mb

—0,01 0,00 —0,02 0,00 +0,03 —0,01 0,00 —0,02 +0,02 —0,09

0,00 0,00 +0,02 +0,01 —0,02 +0,01 0,00 +0,01 —0,01 + 0,04

0,00 0,00 +0,03 0,00 —0,03 +0,02 0,00 +0,03 —0,02 +0,08

0,00 0,00 +0,01 0,00 —0,01 +0,01 0,00 +0,02 -0,01 + 0,04

—0,01 0,00 —0,02 0,00 +0,02 —0,01 0,00 —0,02 + 0,03 —0,09

Opløsning V.

r 9 gr Ib mb

—0,11 —0,16 0,00 +0,02 —0,16

+0,04 +0,09 +0,01 —0,01 +0,08

+0,10 + 0,17 0,00 -0,02 +0,17

+0,06 + 0,09 0,00 -0,01 +0,09

—0,11 — 0,16 0,00 +0,02 —0,16

Beregner man af ovenstaaende Ligninger paa sædvanlig Maade de "rationelle i^is

persionskoefficienteri)

;

r:g 9>--9 ib:g mb -.g

Opløsning 1. 0,77 1,31 1,92 2,19

11. 0,80 1,32 1,95 2,26

III. 0,74 1,2 7 1,86 2,17

IV. 0,76 1,28 1,89 2,20

V. 0,84 1,26 1,95 2,57

Middel 0,78 1,29 1,91 2,28
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saa viser det sig, at den urationelle Dispersionskoefflcient« ogsaa her er uafhængig af

Koncentrationen.

Jeg maa her gøre opmærksom paa en beklagelig Interpolationsfejl, som i min tid-

hgere Afhandling har indsneget sig ved Beregningen af den rene Vinsyres Drejningskon-

stanter for den gule Farve. Temperatur- og Koncentrationsligningen for gult (1. cit. S. 172)

skal hedde

:

[a] = + ^ + 0,1779 2— 0,00034^2 -f- [0,1703 — 0,001413 ([ + 0,00000372"] (i - 40)

— 0,00065 (if— 40)2.

Drejningsværdierne for den rene Vinsyre (S. 173) blive da for gult:

20° —2,076

30° —0,177

40° +1,591

50° +3,229

60° +4,787

Som Følge deraf bliver de 1. cit. S. 200 opførte "rationelle Dispersionskoefficienler«

fejlagtige. De rette Værdier ere

:

Beregnet af r:g gr:g Ih -9 mh : g
20—30° 0,78 1,28 1,88 2,12

30—40° 0,78 1,30 1,92 2,13

40—50° 0,78 1,32 1,97 2,16

50—60° 0,78 1,35 2,03 2,17

Middel 0,78 1,31 1,96 2,14

Samtidig kan jeg dog ikke undlade at bemærke, at disse Værdier, saavelsom i det

hele taget Drejningsværdierne for den rene Vinsyre, sikkert ere af meget ringe Værd. Til

Belysning heraf skal jeg henvise til de i denne Afhandling fremførte Maalinger af Dipro-

pyltartrat, opløst i Æthylenbromid og i Benzol. Ændringen af Dipropyltartratets Drejning

med Koncentrationen er i begge disse Tilfælde ganske jævn og regelmæssig. Der er i

begge Tilfælde undersøgt 3 Opløsninger, hvoraf de stærkeste ere henholdsvis 74,71 og

75,91 pCt. Man skulde altsaa mene, at alle Betingelser vare givne for en fyldestgørende

Extrapolation til det rene Dipropyltartrats Drejningskonstanter. Ikke desto mindre viser

det sig, at en saadan Extrapolation, foretagen ved Hjælp af en almindelig anden Grads

Ligning (mere komplicerede Udtryk anvendes saa at sige aldrig ved saadanne Beregninger),

giver Værdier, som i enkelte Tilfælde afvige flere Grader fra de direkte maalte. Ved Vin-

syre, hvor den stærkeste Opløsning, jeg har anvendt, kun indeholdt 48,39 pCt., maa For-

holdene nødvendigvis stille sig langt ugunstigere for en Extrapolation, og ganske værdiløs
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bliver den selvfølgelig, naar man som Arndtsen ^) mener at kunne hjælpe sig med en første

Grads Ligning.

I denne Sammenhæng er det ganske interessant at lægge lidt nøjere Mærke til

Opløsningerne i Isobutylalkohol af Diæthyl- og Dipropyltartrat. (Tabeller S. 291—92 (21

—22) og 299—300 (29—30); Fig. 5, 6 og 7). Navnlig paa Figm-erne ser man let den ab-

normt stærke Stigning i Drejningen fra de stærkeste Opløsninger til den rene Ætherart.

Som Exempel skal jeg fremdrage Værdierne for Dipropyltartrat i Isobutylalkohol, gult, 20°

:

Styrke [«]

Opløsning V 15,31 pCt. 10,90

— IV 23,16 — 10,94

— III 40,85 — 10,75

— II 58,76 — 10,68

— I 78,79 — 10,87

Det undersøgte Koncentrationsinterval er temmelig stort. Variationen i Drejning er

derimod yderst ringe og tilsyneladende ganske uregelmæssig. Hvis Dipropyltartratet var

et fast Stof, hvis Drejning man kun kunde maale i Opløsninger, saa vilde man maaske af

disse Iagttagelser slutte, at Drejningen varierede uregelmæssigt om en Middelværdi, og

følgelig var uafhængig af Koncentrationen. Nu giver imidlertid den direkte Iagttagelse

Værdien 11,81° for det rene Stof, altsaa en Værdi, som ikke paa nogen Maade kan faas

ved Extrapolation ud fra de maalte Opløsninger. Samtidig ser man, at Drejningen virkelig

er afhængig af Koncentrationen, paa en ganske bestemt og ejendommelig Maade.

Disse Betragtninger kaste et grelt Lys over Berettigelsen og Værdien af Extra-

polationer fra Opløsninger til det opløste Stof.

En saadan Extrapolation vil aabenbart yderst sjældent kunne udføres med tilbørlig

Sikkerhed. Den eneste Garanti, man efter min Mening kan forskaffe sig for dens Tillade-

lighed , bestaar i, at man faar samme Drejningsværdi for det rene Stof ved Extrapolation

ud fra Opløsninger i flere forskellige Opløsningsmidler, saaledes som Vogel-) har gennem-

ført det for Kamferets Vedkommende. En saadan Undersøgelse vil dog kun sjældent

kunne foretages i det fornødne Omfang, da jo kun faa faste Stoffer ere tilstrækkelig op-

løselige i flere Opløsningsmidler.

I Særdeleshed viser ovenstaaende Exempel. at man af den specilike Drejnings til-

syneladende Uafhængighed af Koncentrationen, selv indenfor et stort Interval, aldeles ikke

tør slutte, at det rene Stofs Drejning er lig Middeltallet af Iagttagelserne.

') Ami. cliini. phys. [3] 54. 403.

^) Iiiaug. (lissfit. Berlin 1892. Landoll: Diehuii^'svevnuiscii. S. 107.
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Vinsyre i alkoholisk Opløsning-.

Iagttagelserne findes anførte i min tidligere Afhandling S. 189 ff.

Da Maalingerne kun strække sig over 3 Temperaturer, kan der naturligvis ikke

være Tale om Extrapolation til en Maximumstemperatur. De "rationelle Dispersionskoef-

ficienter« maa derfor afledes paa den simplere Maade, direkte af de specifike Drejninger.

Værdierne ere:

Opløsning L

Beregnet af r:g gr:g Ib-.g mb -.g

20—30 0,68 1,19 1,98 2,07

30—40° 0,89 1,28 . 1,82 2,17

0,79 1,24 1,90 2,12

Opløsning 11.

Beregnet af r:cj gr:g Ib -g mb : g
20—30° 0,78 1,28 1,99 2,19

30—40° 0,70 1,17 1,59 1,90

0,74 1,23 1,79 2,05

Opløsning III.

Beregnet af r:g gr-g lh:g mb:g
20—30° 0,62 1,28 1,66 1,94

30—40° 0,85 1,25 1,88 2,27

0,74 1,26 1,77 2,11

Opløsning IV.

Beregnet af v.g gr:g Ih -.g mb : g
20—30° 0,65 1,38 1,98 2,02

30—40° 0,68 1,07 1,88 2,38

0,67 1,23 1,93 2,20

Til Trods for, at Drejningsværdierne paa Grund af manglende Udjævning ere mindre

nøjagtige end sædvanlig, ere Middeltallene af de "rationelle Dispersionskoefficienter" ogsaa

her tilstrækkelig uafhængige af Koncentrationen.

Æblesyre i vandig- Opløsning.

Iagttagelserne findes anførte i min tidligere Afhandling S. 175 ff. Temperaturkur-

vernes Maxiraumstemperaturer ligge saa højt, at en Extrapolation vanskelig kan udføres

med nogen Nøjagtighed. De "rationelle Dispersionskoefficienter« maa derfor beregnes

efter den simplere Methode.
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Opløsning I.

Beregnet af r:g gr:g lb:g mb -.g

20—30° 0,78 1,30 1,84 1,94

30—40° 0,78 1,25 1,78 1,93

40—50° 0,78 1,20 1,73 1,95

50—60° 0,76 1,15 1,65 1,95

Middel 0,78 1,23 1,75 1,94

Opløsning II.

Beregnet af r:g gr:g Ib:g mb -.g

20—30° 0,75 1,21 1,76 1 ,95

30—40° 0,78 1,27 1,80 2,03

40—50° 0,82 1,33 1,84 2,11

50—f)0° 0,86 1,41 1,88 2,20

Middel 0,80 1,30 1,82 2,07

Opløsning III.

Beregnet af r:g gr:g Ib -.g mb : g

20—30° 0,72 1,16 1,80 2,08

30—40° 0,78 1,22 1,80 2,08

40—50° 0,83 1,29 1,79 2,08

50—60° 0,89 1,36 1,79 2,11

Middel 0,81 1,26 1,80 2,09

Opløsning IV.

Beregnet af r:g gr:g lb:g mb -.g

20—30° 0,78 1,48 2,43 2,lo

30—40° 0,79 1,41 2,17 2,10

40—50° 0,79 1,32 1,87 2,00

50—60° 0,82 1,24 1,47 1,91

Middel 0,79 1,36 1,98 2,04

Middeltallene: r:g gr-.g Ib: g mb: g

Opløsning I. 0,78 1,23 1,75 1,94

— II. 0,80 1,30 1,82 2,07

— III. 0,81 1,26 1,80 2,09

— IV. 0,79 1,36 1,98 2,04

variere ganske uregelmæssigt. Det fælles Middeltal er:

r:g gr:g Ib:g mb\g

0,80 1,29 1,84 2,03
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III. Den «rationelle Dispersionskoefficient».

I det foregaaende er det bl. a. paavist, at den "rationelle Dispersionskoefficient" i

alle vel undersøgte Tilfælde er uafhængig af Koncentrationen. Deraf følger nød-

vendigvis, at den for samme opløste Stof ogsaa bliver uafhængig af Opløsnings-

midlet. Og da det tidligere er paavist, at den ogsaa er uafhængig af Stillingen i

den homologe Række, i hvert Fald for Vinsyregruppens Vedkommende, saa har man

aabenbart i den "rationelle Dispersionskoefficient" en Konstant af betydeligt Omfang.

Dette illustreres af følgende Tabel, der indeholder alle vel undersøgte Tilfælde.

r:g gr-g Ib -.g mb: g

Vinsyre i Vand 0,77 1,31 1,92 2,19

— II 0,80 1,32 1,95 2,26

— III 0,74 1,27 1,86 2,17

— IV 0,76 1,28 1,89 2,20

Dimethyltartrat 0,75 1,31 1,89 2,26

Diæthyltaitiat. 0,75 1,29 1,85 2,11

— 11 0,7G 1,27 1,89 2,12

— i Isobutylalkohol. Opløsning I 0,78 1,27 1,89 2,14

— II 0,78 1,30 1,91 2,11

— III 0,80 1,28 1,91 2,12

— IV 0,84 1,18 1,93 2,12

Dipropyltartrat. 0,78 1,29 1,83 2,19

— II 0,78 1,27 1,89 2,09

i Isobutylalkohol. Opløsning I 0,78 1,2G 1,87 2,08

— II 0,76 1,27 1,89 2,09

- III 0,79 1,30 1,96 2,17

- IV 0,75 1,24 1,90 2,13

I Æthylenbromid. Opløsning I 0,77 1,30 1,88 2,11

— 11 0,76 1,29 1,87 2,09

- III 0,81 1,27 1,89 2,14

Denne Tabel viser, at den urationelle Dispersionskoefficient" virkelig er en for

Vinsyregruppen karakteristisk Konstant, saavel for Gruppen som Helhed som for dens

enkelte Led i ren eller opløst Tilstand.

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturviJensk. og- inatliem. Afil. XI. 5. 41
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I Tabellen er ikke medtaget de tre svageste Opløsninger, nemlig Vinsyre i Vand V,

Diæthyltartrat i Isobutylalkohol V og Dipropyltartrat i Isobutylalkohol V, da Iagttagelses-

fejlene i disse Tilfælde faa altfor stor Indflydelse paa Værdierne for Koefficienten. Lige-

ledes har jeg udeladt de Opløsninger, hvor der kun er foretaget Maahnger ved 3 for-

skellige Temperaturer, da iagttagelserne paa Grund af manglende Udjævning her ere mindre

nøjagtige. Disse Tilfælde ere:

r:g gr-g Ib -.g mb -.g

Vinsyre i Æthylalkohol. Opløsning I. . . 0,79 1,24 1,90 2,12

- 11 0,74 1,23 1,79 2,05

— III 0,74 1,27 1,77 2,11

— IV 0,67 1,28 1,93 2,20

Diæthyltartrat i Benzol. Opløsning 1 0,76 1,24 1,82 2,02

- II 0,73 1,20 1,80 1,85

Dipropyltartrat i Benzol. Opløsning I 0,72 1,22 1,82 2,00

— II 0,81 1,34 1,91 2,19

— III 0,58 1,31 1,59 1,72

Naar undtages de svageste Opløsninger, er Overensstsmmelsen ogsaa her ganske

utvivlsom.

Idet der nu bliver Tale om at beregne en Middelværdi for den "rationelle Dispersions-

koefficient" i Vinsyregruppen, indtræder der den Vanskelighed, at de 5 Farver, for hvilke

Maalingerne ere foretagne, i de forskellige Tilfælde svare til forskellige optiske Tyngdepunkter,

da, som jeg tidligere^) har vist, Straaleflltrene ikke kunne fremstilles nøjagtig ens flere Gange

i Træk. Denne Vanskelighed kunde naturligvis omgaas ved i hvert enkelt Tilfælde at be-

regne en Formel for den "rationelle Dispersionskoefflcients« Afhængighed af Bølgebredden

og saa interpolere til 5 Bølgebredder, fælles for alle Tilfælde. Som følgende Tabel viser,

ere dog Variationerne i de optiske Tyngdepunkter forholdsvis smaa og gaa fremfor alt

ikke parallelt med Variationerne i de urationelle Dispersionskoefficientern , saa at denne

vidtløftige Beregning sikkert er ganske overflødig.

Vinsyre i Vand

Dimethyltartrat

.

Diæthvltartrat. Præparat I . . .

.

— — II ...

.

— i Isobutylalkohol .

Dipropyltartrat. Præparat I . . .

.

— — II ...

— i Isobutylalkohol

— i Æthylenbromid

r ,i mb

656,1 533,5 465,5 443,5

657,0 533,0 470,3 444,5

656,1 533,5 465,5 443^

658,0 534,5 461,0 444,0

657,0 533,0 470,3 444,5

656,5 532,0 463,0 444,0

658,0 533,5 463,5 444,5

') 1. cit. S. 149-50.
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Under Hensyn til det Antal Gange, det enkelte Sæt Straalefiltre er anvendt til

Maalingen af den "rationelle Dispersionskoefficient" , blive Middeltallene af disse optiske

Tyngdepunkter:

r 9 gr Ib mb
657,0 589,0 533,3 463,9 444,0

Hertil svare følgende Middelværdier af de i Tabellen S. 319(49) opførte ^rationelle

Dispersionskoefflcientert)

:

r:g g:g gr:g lh:g mh:g
0,776 1,000 1,278 1,894 2,144

gældende for hele Vinsyregruppen.

Der kan nu opstaa det Spørgsmaal, om den "rationelle Dispersionskoefficient«, her

er fundet, kun gælder for Vinsyregruppen, eller om den mulig har et langt videre Omfang,

saa at den f. Ex. kunde tænkes at gælde for alle optisk aktive Stoffer. Af direkte Sammen-

ligningsmateriale til Afgørelse af dette Spørgsmaal foreligger hidtil kun Æblesyreopløs-

ningerne 8.318(48). At disses "rationelle Dispersionskoefflcient" ligger saa nær ved Vin-

syregruppens, beviser dog intet, hverken i den ene eller den anden Retning; Æblesyre

nærmer sig i Henseende til Konstitution og øvrige Forhold saa meget til Vinsyre , at det

er ganske naturligt, at deres karakteristiske Drejningskonstanter have omtrent samme

Talværdier.

Derimod kan Spørgsmaalet løses ad indirekte Vej. Som jeg siden (S. 331(61))

skal vise, svarer den "rationelle Dispersionskoefficientn for de anomalt dispergerende

Stoffer fuldstændig til den almindelige Dispersionskoefflcient for de normalt dispergerende

Stoffer; og da den almindelige Dispersionskoefflcient er overordentlig forskellig for de for-

skellige Stoffer, saa maa det samme aabenbart gælde for den « rationelle d Dispersions-

koefficient. Men den sidstnævnte har jo i det foregaaende vist sig at være karakteristisk,

ikke for det enkelte Stof, men for den enkelte homologe Række af Ætherarter. Hvorvidt

det samme er Tilfældet med den almindelige Dispersionskoefflcient, det er man foreløbig

ude af Stand til at afgøre , da det fornødne Materiale fuldstændig mangler. Efter den

fuldstændige Analogi, der forøvrigt findes mellem de to Slags Dispersionskoefflcienter, maa

det dog betegnes som overordentlig sandsynligt, at de ogsaa i denne Henseende vil vise

Overensstemmelse, saa at ogsaa den almindelige Dispersionskoefflcient vil vise sig at være

konstant i den homologe Række.

41"
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IV. Opløsningmidlets Indflydelse.

Som jeg ovenfor nærmere har udviklet og belyst med Exempler (se 8.286(16),

294(24), 300(30), 307(37), 310(40) og Figg. 1, 2, 3, 4, 9, 10), følges i Vinsyregruppen

Drejning og Dispersion ad paa en saadan Maade , at Drejningsmaximumet ved stigende

Drejning forskydes henimod den violette Ende af Spektret, ved aftagende Drejning hen-

imod den røde Ende. Denne Sammenhæng gælder, som det er paavist, saavel for de

Ændringer, der skyldes Opvarmning og Afkøling, som for dem, der foraarsages ved For-

tynding eller Koncentrering. Ved nøjere Undersøgelse viser det sig nu , at denne Over-

ensstemmelse vel er rigtig i Hovedsagen, men at der ved nærmere Betragtning dog viser

sig en ringe Forskel mellem Temperaturens og Koncentrationens Indflydelse paa Disper-

sionen. Denne Forskel er ikke fremtrædende paa nogen af de tidligere grafiske Frem-

stillinger, men den ses meget tydelig paa Fig. 11, der fremstiller Dispersionskurverne for

rent Dipropyltartrat 20—70° (de fuldt optrukne Kurver) og for Dipropyltartrat i Benzol,

Opløsning 1, 20—40° (de punkterede Kurver).

Hvis den ovennævnte Overensstemmelse var fuldt ud rigtig, saa skulde samme

Drejningsændring altid følges af samme Dispersionsændring , hvad enten denne Drejnings-

ændring skyldtes Opvarmning eller Fortynding. Dispersionskurverne for Dipropyltartratets

Opløsning i Benzol skulde altsaa passe nøje ind imellem Dispersionskurverne for det rene

Dipropyltartrat ved højere Temperaturer. Dette er tydehg nok ikke Tilfældet.

Opløsningens Dispersionskurver forløbe mindre stejlt end det rene Stofs Kurver.

Saadanne Forskelligheder mellem Dispersionens Ændringer med Temperaturen og

med Koncentrationen kunne nu paavises i alle Tilfælde, og da disse Differenser variere

med det Opløsningsmiddel, der anvendes, saa kunne de aabenbart opfattes som Udtryk for

Opløsningsmidlets særlige Indflydelse paa Dispersionen.

Det viser sig nu ved nærmere Betragtning, at denne Indflydelse kan udtrykkes

talmæssigt paa en overraskende simpel Maade , som i et og alt minder om Udtrykket for

Temperaturens Indflydelse. Dispersionens Ændring med Koncentrationen kan nemlig, efter

de hidtidige Iagttagelser at domme, for hver enkelt Oi)losning lultrykki's ved en Konstant,

som fuldstændig svarer til den urationelle Dispersiouskoeflicient". Jeg skal udvikle dette

nærmere paa de E.xempier, der lindes i denne og don tidligere Afhandling.
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Dipropyltartrat i Æthylenbromid.

Det viser sig, at Drejningens Afhængighed af Koncentrationen ilike kan udtrykkes

ved en 2den Grads Ligning. Extrapolationen til en Maximiims- eller Minimumskoncentra-

tion lader sig derfor vanskelig gennemføre
,

og Beregningen af Konstanten maa foretages

efter den simplere Methode, som ogsaa flere Gange er anvendt overfor den (.rationelle

Dispersionskoefflcient". I fuldstændig Analogi med disse Tilfælde gaar Beregningen ud

paa, al man først danner Differenserne mellem Drejningerne for de forskellige Koncentra-

tioner (men samme Farve og Temperatur) og derefter Kvotienterne af disse Differenser

med f. Ex. gult som Enhed. Paa denne Maade fremkommer følgende "O pi ø s n ing s di s-

persionskoefficienter » (Opløsning O betyder overalt det rene, aktive Stof):

Af Opløsning O— I

:

t r:g g'•g Ih -.g mb -.g

20 0,73 1,30 1,85 2,03

30 0,70 1,28 1,83 1,98

40 0,69 1,27 1,82 1,95

50 0,69 1,27 1,83 1,96

60 0,71 1,28 1,80 2,00

70 0,74 1,30 1,91 2,09

Middel 0,71 1,28 1,85 2,00
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Af Opløsning I— II:

t
i)

lb:g mb '.g

20 0,76 1,28 1,87 2,06

30 0,75 1,25 1,82 2,03

40 0,75 1,22 1,80 2,04

50 0,75 1,22 1,80 2,04

60 0,76 1,24 1,83 2,06

70 0,77 1,30 1,90 2,09

Middel 0,76 1,25 1,84 2,05

jløsning II— III

:

t V.Q
i)

(ir : (1U il
lh:q mb : g

20 0,76 1,24 1,88 2,01

30 0,77 1,25 1,84 2,03

40 0,77 1,25 1,82 2,04

50 0,76 1,26 1,81 2,03

60 0,73 1,26 1,82 1,99

70 0,69 1,26 1,85 1,92

Middel 0,76 1,25 1,84 2,00

ammenstilling af Middeltallene

Beregnet af: r:g gr:g lh:g mb : g
0—

I

0,71 1,28 1,85 2,00

I—II 0,76 1,25 1,84 2,05

II— III 0,75 1,25 1,84 2,00

Middel 0,74 1,26 1,84 2,02

viser, at « O p lø snings di sper sion s k o efficien t en » virkelig er uafhængig af

Koncentrationen. At den ogsaa er uafhængig af Temperaturen, følger jo ligefrem af,

at den urationelle Dispersionskoefflcient" er ens for alle Opløsningerne.

Diæthyltartrat i Isolbiitylalkohol.

Dette Tilfælde er særlig interessant, fordi Drejningsminimet befinder sig inden-

for det undersøgte Koncentrationsinterval; det bar da særlig Interesse at undersøge, om

der ogsaa i dette indviklede Tilfælde kan beregnes en for Oplosningen karakteristisk Kon-

stant, som er uafhængig af Koncentrationen. Da Drejningens Variationer ere saa smaa,

kan Resultatet af Beregningen dog ikke blive særlig nøjagtigt. Der kan her ikke være

Tale om at beregne Differenserne mellem Opløsningerne to og to. saaledes som i det for-

rige Tilfælde; del rene Diæthyltartrat (Opløsning 0) maa nodvendig anvendes som Basis

for alle Difl'erensberegningerne.



Af Opløsning O—I:

t

20

30

40

50

60

Middel

Af Opløsning O— II:

t

20

30

40

50

60

Middel

\f Opløsning O— III:

t

20

80

40

50

60

Middel

Af Opløsning O—IV:

t

20

30

40

50

60

Middel

Af Opløsning O—V:

t

20

30

40

50

60

Middel

r:g gr:g Ib -.g mb : g
0,11 1 ,21 1,68 1,87

0,77 1 ,70 X ,00

0,76 1 91 1 fiQ
1 ,00

0 75 1 ,20 1 ,66 1 80

0,72 1,21 1 fi9 1 71

u,7o 1 ,21 I ,o7 1 ,82

r:g gr:g mb -.g

u, /o 1 OQ
1 I ,Dy J ,00

U,74 1,22 1 ,66
1 or
1 ,85

U,74 1,21 1 ,63 1 ,84

U,73 1,17 1 ,60
1 DO
1 ,83

A »71U,71 1,13 1 ,57
-i at
1,81

0,73 1,19 1,63 1,84

r:g gr:g lb:g mb -.g

U,oO X ,^0 1 , iU 1 80

0,85 1,21 1 ,70 1,74

U,84 1,19 1 ,68 1 ,69

U,83 1 -10
1 ,18 1,63 1 ,65

A Dl i to
1 ,18 1 ,55 1 ,62

0,84 1,20 1,65 1,70

r:g gr:g Ib -.g mb : g
0,78 1,21 1,58 1 ,85

0 77 1 21 1 ,66 1 ,78

0 73 1,25 1,64 1 74

1 ,35 1 ,50 1 ,66

0 48 1 ,56 1,16 1 ,53

A CQU,6o 1 QO
1 jOZ 1 KlI,Ol 1 711,71

r:g gr:g m^> : g

0,90 1,30 1,49 1,90

0,86 1,40 1,43 1,78

0,84 1,47 1,40 1,72

0,87 1,46 1,43 1,76

0,98 1,32 1,59 1,97

0,89 1,39 1,47 1,83
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Til de to svageste Opløsninger kan der ikke tages noget Hensyn. Dels spille

lagttagelsesfejlene der en særlig stor Rolle, og dels stiger, som det ses af Fig. 5—7,

Drejningen fra Opløsning III— IV, hvorved Differenserne fra det rene Diæthyltartrats Drej-

ning bliver mindre, hvad der naturligvis yderligere forøger Unøjagtigheden.

Sammenstilles Middeltallene for de tre første Opløsninger:

Beregnet af: r:g gr:g lb:g mb: g
O-I 0,75 1,21 1,67 1,82

0— II 0,73 1,19 1,63 1,84

0— III 0,84 1,20 1,65 1,70

Middel 0,77 1,20 1,65 1,79

saa viser det sig, at Variationerne ere ganske uregelmæssigt fordelte, saa at «Opløsnings-

dispersionskoefficienten« ogsaa her er uafhængig af Koncentrationen.

Dipropyltartrat i Isobutylalkohol.

I dette Tilfælde ere Drejningens Ændringer med Koncentrationen saa smaa og

Unøjagtigheden derfor saa stor, at Beregningen bliver ganske illusorisk. Jeg skal derfor

ikke anføre Tallene, som forøvrigt aftage stærkt med Koncentrationen.

Diæthyltartrat i Benzol.

I dette Tilfælde, hvor der kun foreligger Iagttagelser ved 3 Temperaturer, og hvor

Bestemmelserne som Følge af manglende Udjævning ere mindre nøjagtige, kan der heller

ikke ventes nogen nøjagtig Beregning af <iOpløsningsdispersionskoefficieuten». Da der til-

med kun er undersøgt 2 Opløsninger, er det umuligt at afgøre, om den Forskel i Vær-

dierne, der faas ved Beregning dels af Opløsning O til I, dels af Opløsning O til 11. er be-

grundet i en ensidig Variation af "Opløsningsdispersionskoefficienten» , eller den kun

skyldes denne Størrelses Svingning om en Middelværdi. Det er derfor overflødigt at an-

føre de paagældende Beregninger. Efter Fig. 9 at dømme kan »Opløsningsdispersions-

koefflcienten« dog kun afvige yderst lidt fra den "rationelle Dispersionskoefflcient".

Dipropyltartrat i Benzol.

Hvad der er sagt om det foregaaende Tilfælde, gælder tildels ogsaa her. Da der

dog her er undersøgt 3 Opløsninger, faa Tallene lidt mere Betydning.

Af Opløsning O— I:

t r:g gr-g Jh:g mh : g
20 0,87 1,27 1,78 1,82

30 0,91 1,31 1,88 1,01

40 0,86 1,22 1,74 1 ,75

Middel 0,88 1,27 1,80 1.83
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Af Opløsning I— II:

t r:g gv.g lh:g mb -.g

20 0,73 1,18 1,57 1,66

30 0,73 1,14 1,49 1,62

40 0,80 1,25 1,60 1,76

Middel 0,75 1,19 1,55 1,68

Af Opløsning II— III

:

t r:g gr-.g Ih -.g tnb : g
20 0,82 1,24 1,67 1,92

30 0,77 1,31 1,65 1,76

40 0,70 1,21 1,49 1,67

Middel 0,76 1,25 1,60 1,78

Middeltallene

Beregnet af: r:g gr:g Ib: g mb : g
0—

1

0,88 1,27 1,80 1,83

I—II 0,75 1,19 1,55 1,68

II— III 0,76 1,25 1,60 1,78

variere vel temmelig stærkt, men ganske uregelmæssigt, saa at det vel kan antages, at

"Opløsningsdispersionskoefficienten« ogsaa her er uafhængig af Koncentrationen.

Middeltallet af alle Bestemmelserne:

r:g gv.g Ih -.g mb:

g

0,80 1,24 1,65 1,76

afviger i meget høj Grad fra Vinsyregruppens "rationelle Dispersionskoefficient". Det er

derfor ganske naturligt, at Opløsningsmidlets Indflydelse paa Dispersionen, sammenlignet

med Temperaturens Indflydelse, træder særlig stærkt frem i dette Tilfælde, som derfor

ogsaa er benyttet til den grafiske Fremstilling i Fig. 11.

Vinsyre i Vand.

Af Opløsning I—II:

t r:g gr-.g lb:g mb -.g

20 0,66 t,20 1,69 1,85

30 0,80 1,38 1,93 2,06

40 0,88 1,47 2,05 2,19

50 0,87 1,41 2,00 2,21

60 0,77 1,21 1,76 2,08

Middel 0,80 1,33 1,89 2,08

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensl;. og matliem. Afd. XI. 5. 42
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Af Opløsning II—III:

t r:g gr:g Jh:g mb:g

20 1,04 1,37 2,01 2,28

30 0,85 1,16 1,65 1,88

40 0,72 1,03 1,43 1,65

50 0,66 0,97 1,33 1 ,55

60 0,67 0,98 1,35 1,58

Middel 0,79 1,10 1,55 1,79

s HI—IV

t 7'
: 0• i)

ar : q lb:g mb: g

20 0,76 1,26 1,74 1,94

30 0,78 1,27 1,73 2,03

40 0,79 1,27 1,72 2,07

50 0,80 1,28 1,73 2,04

60 0,80 1,30 1,75 1,91

Middel 0,79 1,28 1,73 2,00

Af Opløsning IV—

V

t r:g 9>--9 lb:g mb: g

20 0,68 1,48 1,88 1,81

30 0,69 1,28 1,66 1,75

40 0,71 1,20 1,59 1,81

50 0,74 1,25 1,67 1,99

60 0,82 1,51 2,00 2,45

Middel 0,73 1,34 1,76 1,96

Tallene variere stærkt, men

Middeltallene

:

ganske uregelmæssigt, og det samme gælder om

Beregnet af r:g 9^' -9 lb:g mb : g

I—II 0,80 1,33 1,89 2,08

II—III 0,79 1,10 1,55 1,79

111—IV 0,79 1,28 1,73 2,00

IV—

V

0,73 1,34 1,76 1,96

Middel 0,78 1,26 1,73 1,96

Vinsyi'e i Alkoliol.

Drejningens Ændring med Koncentrationen er her saa overordentlig ringe, at en

Beregning af "Oplesningsdispersionskoefficienten" overhovedet ikke kan toretages paa

Basis af Opløsningerne alene. Som jeg tidligere (S. 315(45)i har udvikld. cv Ueregniugen
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af den rene Vinsyres Drejning iid fra de vandige Opløsninger saa problematisk, at der

næppe vil være nogen Mening i at lægge den til Grund for Beregningen af den alkoho-

liske Opløsnings Dispersionskoefficient.

Æblesyre i Vand.

Af Opløsning I— 11

:

t v.g gv.g Ib -.g mb : g
20 0,80 1,22 1,66 1,75

30 0,77 1,16 1,60 1,76

40 0,76 1,15 1,59 1,78

OU C\ 7au, /y 1 OQ
1 ,Zo 1 ,D0 1 »'7

60 0,85
1 Å Å

1 ,44 1,82 z,03

Middel 0,79 1,24 1,66 1,84

Af Opløsning il— III:

t v.g gv.g lh:g mb : g

20 0,80 1,37 1,86 1,93

30 0,80 1,39 1,90 2,01

40 0,81 1 ,38 1,91 2,08

50 0,82 1,35 1,87 2,02

60 0,83 1,29 1,78 1,93

Middel 0,81 1,36 1,86 1,99

Af Opløsning III—IV

t r:g gv.g lb:g mb : g

20 0,92 1,16 1,41 2,12

30 0,96 1,30 1,70 2,15

40 0,98 1,39 1,84 2,16

50 0,99 1,43 1,93 2,14

60 0,99 1,40 1,83 2,08

Middel 0,97 1,34 1,74 2,13

Ogsaa her variere Tallene stærkt, men ganske uregelmæssigt. M

Beregnet af V.g gv.g lb:g mb : g

1— II 0,79 1,24 1,66 1,84

II— III 0,81 1,36 1,86 1,99

III-IV 0,97 1,34 1,74 2,13

Middel 0,86 1,31 1,75 1,99

42*
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Til alle de i dette Afsnit anførte Beregninger har jeg, for ikke at være afhængig

af den "rationelle Dispersionskoefficient«
,

benyttet de direkte fundne speciflke Drejninger.

Da der saaledes ingen Fælles-Udjævning er foretaget for Temperaturens Indflydelse, er det

ganske naturligt, at Værdierne for nOpløsningsdispersionskoefficienten" i de fleste Tilfælde

variere en Del med Temperaturen. Hvis de udjævnede Værdier vare anvendte , vilde

Tabellerne sikkert have faaet et betydelig jævnere Udseende.

Tiltrods for disse Uregelmæssigheder forekommer det mig dog, at Tabellerne,

tagne under ét, afgive Vidnesbyrd om, at Opløsningsmidlets Indflydelse paa Dis-

persionen virkelig er konstant og uafhængig af Koncentrationen, saa at

det er berettiget at opstille et særligt Begreb, »OpløsningsdispersionskoefficientenD, som

udtrykker denne Konstans.

En Sammenstilling af de vundne Resultater:

r-.g gr:g lb:g mh : g

Dipiopyltartrat i Æthylenbromid 0,74 1,26 1,84 2,02

Diæthyltaitiat i Isobutylalkohol 0,77 1,20 1,65 1,79

Dipiopyltartrat i Benzol 0,80 1,24 1,65 1,76

Vinsvre i Vand 0,78 1,26 1,73 1,96

Æblesyre i Vand 0,86 1,31 1,75 1,99

viser, at "Opløsningsdispersionskoefficienten" forholder sig ganske anderledes end den

n-ationelle Dispersionskoefficient«. Medens denne sidste var konstant i hele Vinsyregruppen

og ganske uafhængig af Opløsningsmidlet, varierer den førstnævnte i høj Grad med Op-

løsningsmidlet, selv for det enkelte aktive Stof. Hvorvidt denne Koefficient vil vise sig at

have samme Betydning for Opløsningsmidlet som den "rationelle Dispersionskoefficient"

har for det opløste Stof, saaledes at den skulde være uafhængig af dette sidste, det kan

foreløbig ikke afgøres, da det fornødne Materiale mangler. At "Opløsningsdispersions-

koefficienteni) for de vandige Vinsyre- og Æblesyreopløsninger falde meget nær sammen,

er naturligvis et altfor enkeltstaaende Tilfælde, til at man paa Basis deraf skulde kunne

afgøre dette Spørgsmaal bekræftende.

Dernæst maa det bemærkes, at "Opløsningsdispersionskoefficientenos Talværdi i

alle Tilfælde afviger temmelig stærkt fra den "rationelle Dispersionskoefficient". Denne

var jo for Vinsyregruppen (S. 321 (51)):

r:g gv.g Jh:g mb -.g

0,776 1,278 l,89i 2,144

Og for Æblesyre i Vand (S. 318(48)):
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r:g

0,80

(J'--9

1,29

lh:g

1,8-1

mb : g
2,03

Afvigelserne ere jo højst forskellige, uden at der dog foreløbig Itan angives noget

simpelt Forhold mellem disse Afvigelser og selve Drejningsændringen ved Opløsning.

Det staar nu kun tilbage at klarlægge Forholdet mellem den almindelige Disper-

sionskoefflcient og de to nye Begreber: den « rationelle Dispersionskoefficientn og "Op-

løsningsdispersionskoefficienten«.

I mit tidligere Arbejde (S. 182—83, 193—94) har jeg foreløbig inddelt de optisk

aktive StolFer i 2 Grupper. Den første og talrigste Gruppe omfatter alle de Stoffer, hvis

Dispersion under alle Omstændigheder er normal; disse Stoffers Drejning varierer yderst

lidt og deres Dispersion slet ikke med Temperatur og Koncentration. I den anden og

mindre Gruppe findes de Stoffer, hvis Dispersion under visse Omstændigheder kan blive

anomal; disse Stoffers Drejning og Dispersion varierer altid, og i Reglen stærkt, med

Temperatur og Koncentration. Det viser vig nu , at Forskellen mellem disse to Grupper

ogsaa strækker sig til Dispersionskoefflcienterne.

Alle de Undersøgelser, som hidtil foreligge over normalt dispergerende Stoffer,

vise overensstemmende , at disse Stoffers Dispersion er praktisk uafhængig af Temperatur

og Koncentration. Er for et saadant Stof de speciflke Drejninger for rødt og gult ved 3

forskellige Temperaturer eller Koncentrationer:

saa udtrykkes Dispersionens Konstans ved:

Heraf afledes f. Ex.

De to sidste Udtryk svare netop til de nye Dispersionskoefficienter, altsaa den

"rationelle Dispersionskoefflcient", hvis det er Temperaturen, der har varieret, «Opløsnings-

dispersionskoefficienten«, hvis det er Koncentrationen, der har varieret. For de normalt

dispergerende Stoffer ere disse Udtryk altsaa ligestore indbyrdes og med

den almindelige Dispersionskoefflcient. Hos de anomalt dispergerende Stoffer
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ere derimod de tre Udtryk ulige store (og den almindelige Dispersionskoefficient overhovedet

ikke konstant); men de kunne aabenbart hver for sig jævnføres med den almindelige

Dispersionskoefficient, som jo hos de normalt dispergerende Stoffer træder i Stedet for

dem alle tre.

Fremtidige Undersøgelser maa nu afgøre , hvor vidt denne Analogi strækker sig.

Jeg har ovenfor S. 321 (51) anført et Exerapel paa de Slutninger, der kan drages ud fra

den, og den experimentelle Undersøgelse af saadanne Tilfælde vil da kunne vise, om den

er berettiget eller ikke. Foreløbig ser det i hvert Fald ud , som om Dispersionskoef-

flcientens Tredeling er en af de mest karakteristiske Ejendommeligheder for de anomalt

dispergerende Stoffer. Det vil let kunne tænkes, at man ad denne Vej kan komme paa

Spor efter den anomale Dispersion hos saadanne optisk aktive Stoffer, hvor det anomale

Omraade falder udenfor de almindelig anvendte Temperaturer eller Koncentrationer.
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Sammenstilling af Resultaterne.

1) Maximumstemperaturerne i de specifike Drejningers Temperaturligninger vise

sig at være uafiiængige af Bølgebredde (paavist tidligere) og Koncentration. Middeltallene

variere for hele Vinsyregruppen (Opløsningerne medregnede) fra 137° til 149°.

2) Den < rationelle Dispersionskoefficient» viser sig at være konstant i hele Vin-

syregruppen; dette gælder, hvad enten de enkelte Led undersøges i ren Tilstand eller op-

løste i et vilkaarligt Opløsningsmiddel.

3) Hos de anomalt dispergerende Stoffer følges Drejningens og Dispersionens

Ændringer ad paa en saadan Maade, at samme Drejningsændring altid medfører meget nær

samme Dispersionsændring , hvadenten det er Temperaturen eller Koncentrationen, der

varierer.

4) Iagttagelserne synes foreløbig at vise, at Dispersionens Ændring med Koncen-

trationen er uafhængig af denne og følgelig kan udtrykkes ved en Konstant: "Opløsnings-

dispersionskoefficienten »

.

5) "Opløsningsdispersionskoefficientenii varierer baade med det aktive Stof og med

Opløsningsmidlet.

6) Hos de anomalt dispergerende Stoffer kan saaledes Dispersionens Ændring

med Temperaturen udtrykkes ved den "rationelle Dispersionskoefflcient« , dens Ændring

med Koncentrationen ved «Opløsningsdispersionskoefficienteni) ; hos de normalt disper-

gerende Stoffer erstattes disse to af den almindelige Dispersionskoefficient, som her ud-

trykker Dispersionen under alle Forhold.

Nærværende Arbejde er, ligesom det tidligere, udført paa Universitetets kemiske

Laboratorium, hvis Bestyrer, Hr. Prof., Dr. phil. E.Petersen, jeg bringer min Tak for den

Interesse og Velvilje , hvormed han har fulgt mit Arbejde og stillet de fornødne Præpa-

rater til min Raadighed.

peese:;ted
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I. Historisk Oversigt.

man fra Arilds Tid har haft Kendskab til forskelliee af de her i Danmark fore-

kommende Kridtaflejringer, kan der ikke være nogen Tvivl om, da man sikkert maa antage,

at f. Eks. baade Møens Klint og Stevns Klint allerede for Aartusinder siden havde omtrent

det samme Udseende som nu og derfor straks maatte tildrage sig de første Beboeres Op-

mærksomhed; og ogsaa paa andre Steder i Landet — særlig i Jylland — , hvor Kridt-

aflejringer gaa i Dagen, maa Befolkningens Opmærksomhed allerede tidlig være bleven

henledt paa de let iøjnefaldende Stenarter, hvoraf disse Dannelser bestaa. Særligt maatte

dette være Tilfældet, efterat man havde lært at drage praktisk Nytte af de Kalkstene, som

udgøre langt den overvejende Del af vore Kridtaflejringer. Rordam^) har i sin Afhandling

om Kridtformationen i en Del af Sjælland meddelt en Række historiske Oplysninger om

forskellige Kalkbrud i denne Del af Landet; disse Oplysninger gaa helt tilbage til det 13.

Aarhundrede, men utvivlsomt har man ogsaa før den Tid forstaaet at anvende Kalkstenen,

særlig som Bygningsten.

Skønt Dunmarks Kridtaflejringer saaledes tidlig have faaet praktisk Betydning, er det

dog først i en forholdsvis sen Tid, at man begynder at undersøge dem videnskabelig.

Banebryderen herhjemme paa dette Omraade var Soren Abildgaard. Han udgav 1759 en

Beskrivelse af Kridtdannelserne i Stevns Klint; 5 Aar senere udkom det samme Arbejde

paa tysk'^). Han giver her en Oversigt over Klinten i hele dens Udstrækning, et Arbejde,

der maa betragtes som særdeles fortjenstfuldt, naar Hensyn tages til den Tid, hvori det

fremkom. Han omtaler bl. a., at der paa nogle Steder i Klinten forekommer en <i grovere

Kritsteen» foroven samt en «fmere og mørere Krit-Art» forneden. Han har saaledes, som

man heraf kan se, haft sin Opmærksomhed henvendt paa Forskellen mellem Bryozokalken

M K. Rørdam: Kridtfoimationen i Sjælland i Terrænet mellem København og Køge, og paa Saltholm.

— Danmarks geolog. Undersøg. II R., Nr 6. København 1897.

^) S. Abildgaard: Beskrivelse over Stevens Klint og dens naturlige Mæikvæidigheder. Kjøbenhavn 1759.

S. Abildg-iard : Beschreibung von Stevens Klint und dessen natiirlichen Merk\vurdigkeiten. Kopen-

hagen und Leipzig 1764.
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og Skrivekridtet; Cerithiumkalken og Fiskeleret synes derimod at være undgaaede hans

Opmærksomhed, men det er jo ogsaa ganske underordnede Dannelser, som man langtfra

kan tillægge den Vægt, som blev dem tillagt af senere Forskere, især af Forchhammer.

Derimod omtaler Abildgaard meget nøje Flintlagene og deres forskellige Beskaffenhed i

Skrivekridtet og i Bryozokalken, ligesom han bemærker, at de undertiden ligge horizontalt,

men dog oftest i bølgeformede Linjer.

Abildgaard har imidlertid ikke alene undersøgt Klintens forskellige Stenarter, men

ogsaa Forsteningerne have tiltrukket sig hans Opmærksomhed. Han nævner og afbilder

saaledes — dog uden fyldestgørende Beskrivelse — Anaiichytes, der efter hans Sigende

forekommer hyppig i Stevns Klint; desuden en "Vermiculit" [Serpula sp.], vPectinus

auritusn [sandsynligvis en Spondylus], uFectini non auriti og chamiti«, vaetites« ("Rangel-

Steene« eller «Los-Steenei>), som dog skulle være sjældne. Pigge af Echinider, en Tere-

bratula osv. I Reglen er det paa Grund af den lidet udførlige Beskrivelse og de mangel-

fulde Afbildninger umuligt med nogenlunde Sikkerhed at afgøre, hvilke Arter der skjule sig

under de anførte Betegnelser. — Ogsaa Spørgsmaalet om Flintens Dannelse har interesseret

Abildgaard. Han fremkommer med en Teori om en stillestaaende Vædske i Kridtet, hvilken

"Sættes i indvortes Bevægelse ved en Art af Forraadnelse eller Mugenhed, hvor ved, allerhelst

i en meget lang Tiid, de jordiske Deele meere og meere opløses og foreenes formedelst

den liden Vædske, som er der udi, tillige med det her saa vel som nesten allevegne sig

indfindende og forunderlig virkende fline phlogiston eller brændelige Væsen« Han mener,

at denne Antagelse støttes derved, at han undertiden i den møre Kridtsten har fundet en

grønagtig eller blaalig Slim og Muggenhed^). Denne ved første Øjekast ret besynderlige

Teori, der gaar ud paa, at Kalksten skulde kunne forvandles til Flint, er i Grunden ikke

saa mærkelig, naar man blot husker paa Datidens meget mangelfulde Kendskab til F\emien.

Ogsaa den Omstændighed, at man i Kridtet hyppig flnder Skaller af Dyr, hvori den oprinde-

lige kulsure Kalk er forsvunden og erstattet af Kiselsyre , maatte for den Tid være en

Kendsgærning, der tydede i den Retning. — Angaaende Tidspunktet for Klintens Dannelse

er Abildgaard paa det rene med, at hverken den eller Møens Klint "har faaet sin Oprindelse

og nærværende Skikkelse i Skabelsens Tiid» Dette mener han at kunne slutte af de

Forsteninger, Kridtet indeholder. «Men tvertimod", fortsætter han, »give bemældte Steen-

hærdnede Søe-Dyyr mig Aarsag til at slutte, at disse Steders Grund-Jord er Levninger og

S. Abildgaard: 1. c. S. 25.

Hermed menes efter al Sandsynlighed de Alger (Chlorophvccer), som man i Stevns Klint hyppig

træller paa Overfladen af eller i Sprækker i Kalken. Hvor Cerithiumkalken hænger udover den

nedenfor liggende Del af Klinten, ser man ofte dens Underllade dækket af talrige Gronalger: hver

Koloni sidder i en lille Grube, som formodentlig er fremkommen derved, at den af Algerne udskilte

Kulsyre oploser Kalken.

') S. Abildgaard: 1. c. S. 44.
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Bondfald af Havet, som enten er bleven oprørt og opskyllet fra Havets Grund ved den

voldsomme Oversvømmelse i Syndflodens Tiid, eller og den ganske Klint er opbrudt og

opløfted af Hav-Bunden ved et mægtig underjordisk Vejr og Vind foraarsaget af under-

jordisk Ud." Denne sidste Anskuelse synes ham den rimeligste; Tidspunktet for denne Til-

dragelse skulde dog ogsaa være Syndfloden.

Ogsaa i Weinwichs Beskrivelse af Stevns Herred findes Oplysninger om Stevns

Klint Det er aabenbart særlig Forsteningerne, der have interesseret Weinwich. Han om-

taler (S. 74) Echinider, Muslinger, Snegle og Koraller. Af de 6 Afbildninger, der ledsage

hans Beskrivelse af Forsteningerne , tilhøre imidlertid i hvert Fald de tre Figurer (d— f)

Forsteninger, som stamme fra Faxe, skønt han udtrykkelig siger, at han har fundet dem

1774 ved Stevns Klint. Disse Forsteninger ere afbildede i Koralkalk, og i hvert Fald do

to af de afbildede Arter ere godt kendte fra Faxe, nemlig Voluta faxensis Bavn (Fig. d) og

Pieurotomaria niloticiformis v. Schloth. sp. (Fig. f). Ganske vist kan den Mulighed ikke

anses for helt udelukket, at der i Bryozokalken i Stevns Klint skulde kunne findes Indlej-

ringer af Koralkalk, men mest sandsynligt er det dog, at Weinwichs Angivelse med Hensyn

til Findested beror paa en Fejltagelse.

En Del Aar senere udgav samme Forfatter en ny Beskrivelse af Stevns Herred''^).

Her kommer han ogsaa ind paa Kalklagenes Dannelse. Da hans Mening herom er ganske

karakteristisk, skal jeg her anføre, hvad han desangaaende skriver (S. 157— 58):

"Naar man opmærksom betragter Lagene i denne Klint, der som før er sagt, be-

staae af Kridt, Kalk og Flint, hvis Strata ligge saa ordentligen afvexlende paa hinanden,

som om de vare med Fliid og Orden henlagde, saa maae man billigen falde i stor For-

undring over det Arbeide, Søen og Tiden har anvendt paa, her at sammendynge en saa

utallig Hob Skaldyr, som foreenede med Søevandets og Luftens Deele, og besvangrede af

disse, have formeret denne Masse, der synes at have været Aartusendes Arbeide, hvis Lav

nu ligesom Udkanterne af Klinten nedstyrte, meere og meere komme tilsyne, og forskaffe

os nye og forunderlige Prospecter fra dens Indvolde, hvilke maae være dannede, førend

Havet har — efter vor Tids Naturforskeres Meening — ophort, at have saa megen Kalk-

materie i sig som tilforn."

Det ovenfor omtalte, i høj Grad anerkendelsesværdige Arbejde af Abildgaard efter-

fulgtes 1781 af en lignende Beskrivelse af Møens Klint af samme Forfatter^). Han giver

her en ret omstændelig Beskrivelse af Klinten og omtaler bl. a. som en stor Mærkelighed,

at Flintlagene i Klinten ved Jydelejet ..stryge fra oven til neden i dohnlægig Skraahed lige

') N. H. Weinwich: Historiske Efterretninger om Stevns-Hened udi Siælland, og de derudi forefindende

Herregaarde, Kirker, samt den bekiendte Stevns-KIint. Kiøbenhavn 177G.

2) N. H. Weinwich: Beskrivelse over Stevns-Herred i Tryggevælde Amt i Siælland. Kiobenliavn 179S.

') S. Abildgaard: Physisk-mineralogisk Beskrivelse over Møens Klint. Kjobenliavn I7S1.
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ned i Dybet" (S. 17). Hans ovenfor omtalte Teori om Flintens Dannelse er her bleven

noget modificeret, idet han søger at forbinde flere af de dengang gængse Ansknelser om

dette Spørgsmaal. En af disse gik ud paa, at Flinten var omdannet Kalk; man støttede

sig her særlig til den hyppige Forkisling af Kalkskaller. En anden Anskuelse, som byggede

paa ScHEBLES Opdagelse af Flussyren, var den, at Flinten var opstaaet ved denne Syres Ind-

virkning paa almindeligt Ler. Abildgaard mener nu at kunne forene disse to Anskuelser;

han tror nemlig i Flinten at have fundet Aftryk af Havplanter, som efter hans Mening have

været tilstede i betydelig Mængde i Kridthavet. Disse Plantemasser skulde efter deres Død

være gaaede i Forraadnelse, og ved Forraadnelsesprodukternes Indvirkning paa Kalken skal

saa Flinten være opstaaet (S. 34— 35). Denne Teori er dog ikke væsentlig forskellig fra

hans tidligere omtalte. — At Syndfloden endnu blev anset for at være Aarsagen til Klintens

Hævning og Forstyrrelse, er ikke andet, end hvad man kunde vente for den Tid. Grunden

til Syndfloden antages at være den , at Jordens Tyngdepunkt af en eller anden Aarsag

flyttede sig (S. 66).

Naar jeg i det foregaaende har fremdraget et Par Enkeltheder fra Abildgaards

Værker, har Grunden hertil ikke alene været den, at man — saavidt mig bekendt — her

har det første Tilløb til en videnskabelig Undersøgelse af geologiske Forhold herhjemme,

men ogsaa den, at det har sin Interesse at se, paa hvilken gyngende Grund Geologien

endnu paa dette Tidspunkt befandt sig.

I sin Beskrivelse af Møens Klint kommer Abildgaard kun ganske flygtig ind paa

Omtalen af Forsteningerne ; han nævner enkelte af de hyppigst forekommende Slægter som

f. Eks. Belemniter og "Gryphiter", dog uden at afbilde dem. Allerede 1763 vare imidlertid

enkelte Forsteninger fra danske Kridtaflejringer blevne afbildede, idet Pontoppidan i sit be-

kendte Værk, "Den danske Atlas", bl. a. omtaler vore Kridtaflejringer og afbilder enkelte

Forsteninger herfra; saaledes de to Arter, der senere beskreves som Nautilus fricafor

Beck og Fleurotomaria niloticiformis v. Schloth. ^).

Henrich Steffens, som 1803 foretog en Undersøgelsesrejse i Sverige og paa Sjæl-

land, nævner ganske flygtig Kridtaflejringerne paa Saltholm, i Stevns Klint, ved Faxe og

paa Møen"^). Efter hans Anskuelse danner Kridt Underlaget for største Delen af Sjælland,

ja omtrent for hele Danmark (S. 112), som derved danner el Overgangsled mellem Sverige

paa den ene og Nordtyskland paa den anden Side. Han omtaler desuden Kridtets Beskaf-

fenhed paa de forskellige Steder
;
angaaende Kridtet i Stevns Klint siger iiaii bl. a. iS. 1161:

"Die Lagen wiederholen sich ofters. Gewohnlich ist unten der diclitere Kalk, daun Kreide

mit knolligen Feuersteinen, die immer hånfigcr werden, endlich fast geschiohtet. Zinveilen

*) EiiiCH PoNTOiTiDAN : Dcii ilaiisko Atlas eller Konge-Riget Danmark. Tom. 1. Kjobenhavn 17ti3.

') H. Strv-funs : Geognosliscli-geologische Aufsatze. Hamburg ISIO.
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vertritt die Stelle der Feuersteinschichten eine schwårzliche Mergelschicht, die ans sehr

diinnen Platten besteht. Dann fångt wieder der etvvas dichtere Kalk an.« At han med det

mørke Mergellag sigter til Fiskeleret, er vel ganske utvivlsomt; det er første Gang, dette

Lag findes omtalt i Litteraturen. Steffens er ogsaa den første, der søger at bestemme de

forskellige Kridtaflejringers indbyrdes Aldersforhold i Danmark; efter hans Anskuelse er

Saltholmskalken det ældste Led (om de bornholmske Kridtdannelser var der endnu dengang

slet ikke Tale)
;
derpaa følger Kridtet i Stevns Klint og endelig tilsidst Koralkalken ved

Faxe. Interessant er ligeledes hans Udtalelse om , at den i Danmark og Nordtyskland

almindelig forekommende Mergel er et Slags Kridtkonglomerat, dannet ved Ødelæggelsen

af en vældig Kridtaflejring, som tidligere dækkede en stor Del af disse Lande (S. 125—26).

Imidlertid blev Opmærksomheden henledt paa Bornholms geologiske Bygning, idet

man her haabede at finde Mineraler, som kunde faa praktisk Betydning. I Rawerts og

Garliebs ^) Beskrivelse af denne 0 omtales Grønsandet ganske kort. En nærmere Beskri-

velse baade af Grønsandet og af Arnagerkalken findes i H. C. Ørsteds og L. Esmarchs Be-

retninger om deres i Aarene 1818 og 1819 efter Rentekammerets Anmodning udførte

Undersøgelsesrejser til Bornholm; en væsentlig Del af disse Undersøgelser er efter Beret-

ningerne udført af daværende Student J. G. Forchhammer-). Grønsandet anføres baade fra

Blykobbeaa Nord for Rønne og fra Partiet mellem Stampen og Arnager, fra hvilket sidste

Sted ogsaa Arnagerkalken omtales. Begge disse Aflejringer henføres til Kridtformationen,

og der nævnes nogle Forsteninger herfra, dog uden Artsbestemmelser (sidste Beretning

S. 54 ff.).

De næste Oplysninger om vore Kridtaflejringer skyldes Vargas Bedemar, som 1820

offentliggjorde et Par Smaaafhandlinger, hvoraf den ene behandler Bornholms Geologi, den

anden Kridtet paa Sjælland og Møen. I den førstnævnte^) (S. 28—30) omtaler han ganske

flygtig det bornholmske Grønsand uden at turde angive, om og, i bekræftende Fald, paa

hvilken Maade det horer sammen med Kridtet paa Sjælland, Møen og Riigen. I den anden

Afhandling'') nedlægger han imidlertid Resultaterne af sine Undersøgelser over Kridtforma-

tionerne i Faxe, Stevns- og Møens Klint. Her omtaler han først Forholdene i de daværende

mange Smaabrud i Faxe Bakke og viser, at Kalkstenen varierer betydelig; hans Iloved-

') Rawert og Garlieb: Bovnholra beskreven paa en Reise i Aaret 1815. Kjobenhavn 1819.

2) H. C. Ørsted og L. Esmaroh: Beretning om en Undersøgelse over Bornholms Mineralrige, udfort

1818. Kjobenhavn 1819.

H. C. ØRSTED og L. Esmarch: Beretning om en Undersogelse over Bornholms Mineralrige, udfort

1819. Kjobenhavn 1820.

') Vargas Bedemar: Die Insel Bornholm in geognostischer Hinsicht. Leonhards Min. Taschenbuch

1820. S. 3-39.

*) Vargas Bedemar: Ueber die Krcide Formazion von Fa.xoe, Stevens- und Moens-Klint. Loonhaids

Min. Taschenbuch 1820. S. 40—64.

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturviiiensk. og matlicni, .\fd. XI. 6. 44
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resultat er, at man maa antage: «dass der grosste Theil dieses Kalkgebirges aus See-

gewåchsen, und namentlich aus Koraliiolithen bestehe, die durch einen Kalkstein, vielleicht

aus elnera aufgelosten Theile desselben hervorgehend , mit einander verbunden sind»

(S. 47). Angaaende Forholdene i Stevns Klint gør han ligesom Abildgaard opmærksom paa

den ejendommelige, bølgeformede Lagdeling i de nederste Partier af Bryozokalken. Lag-

følgen beskrives paa følgende Maade (S. 50— 61): An der Oberflache besteht dies Gebirge

meistens aus Kalkstein, hierauf aus Kreide, die noch stark mit Kalk gemischt ist, und zu

weilen einen bedeutenden Kieselerdegehalt aufnimmt (Kreidestein), noch tiefer herab aus

Kreide, d. h. Kalk und Kreide dauern noch lange in einer Mischung fort, worin das Ver-

håltniss des ersten immer in der Tiefe mehr abnimmt, bis ganz unten die Kreide voU-

kommen rein, stark abfårbend ansteht.» Der skulde altsaa efter hans Mening være en jævn

Overgang mellem Bryozokalken foroven og Skrivekridtet forneden. « Kridtstenen » skal paa

nogle Steder (f. Eks. ved Graabenodde) stemme overens «mit dem verwilterten Koralien-

Kalkstein von Faxoe«, hvormed han efter al Sandsynlighed tænker paa Bryozokalken. End-

videre gør han opmærksom paa det Forhold, at Flinten er graa i Bryozokalken, sort i

Skrivekridtet, et Forhold, som man senere med Urette vilde gøre almengældende , idet

Flinten i det n nyere Kridt« overalt skulde være lys af Farve i Modsætning til Skrivekridtets

sorte Flint. Denne sidste anser Vargas Bedemar for at være mere "fuldkommen« end den

graa Flint.

Under Omtalen af l'orholdene i Møens Klint paapeger V^argas Bedemar, at der ikke

her som i Stevns Klint (i Bryozokalken) findes ganske sammenhængende Lag af Flint

(S. 59). Hvad Aarsagerne til Kridtlagenes Forstyrrelse angaar, skriver han følgende (S. 60i

:

«Es scheint kaum eine andere Erklårungsart dieser sonderbaren Schichtuug zu geben, als

wenn mann annimmt, dass diese Gebirge aus Niederschlagen nierenartiger oder auch

artischockenmåssig gebildeter Massen bestehen, deren Lagen konzentrisch um einen oder

mehrere Mittelpunkte herumgehen.« Han mener altsaa — med Urette — , at disse For-

styrrelser ere noget primært, noget der har været saaledes fra Begyndelsen af. Om For-

steningerne i Kridtet bar han ikke noget videre nyt; de skulle efter hans Undersøgelser

være sjældne.

1822 fremkommer derpaa den første Afhandling om danske geologiske Forhold af

den Mand, som fik saa overordentlig stor Betydning for Undersøgelsen af Danmarks geo-

logiske Bygning, nemlig J. G. Forchhammer. Han havde dengang endnu kun t'aaot anstillet

Undersøgelser paa Bornholm, i Nordjylland (Frederikshavn—Gudumluudi saml ved "Gips-

bjærget« ved Segeberg. I den omtalte (ufuldendte) AfliamHing M . soiu skulde omhandle

') G. FoRCIIHAMlMKt! :

Kjol)ciihavn 18'22.

Om Danmarks gcosjnosliske Forhold. Tiilsskr. f. xNaliirviiliMisk. I. S. 370—89.
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Danmarks geologiske Forhold, beskriver Forchhammer bl. a. Grønsandet og Arnagerkalken

paa Bornholm
; som karakteristisk for disse Dannelser nævnes en kun i Brudstykker funden

Skal, der formodes at være en Pinna; efter al Sandsynlighed menes hermed en stor Art af

Slægten Inocemmus, som forekommer saa hyppig her. De øvrige Kridtaflejringer kommer

han ikke ind paa i denne Afhandling.

To Aar senere følger et lille interessant Bidrag af I. II. Bredsdorff, der havde

undersøgt Kalkbruddet ved Herfølge M. Efter hans Angivelser fandtes der her dengang

følgende Profil:

c. 6 Fod ujevn Kalksteen.

- Fyrsteen [= FlintJ.

2 - ujevn Kalksteen.

V'2 - Fyrsteen.

6 - Ujevn Kalksteen.

Vé - Fyrsteen, ikke ganske sammenhængende.

Tyndt Lag af en sortebrun, smuldrende Masse.

Kridt.

Han har fundet, at Kalkstenen er sammensat af to Slags Substanser, nemlig af en

Kridtmasse og af Korn og kantede Stykker, hvoriblandt mange Petrefakter; det er altsaa

en typisk Limsten eller Bryozokalk, Talen her er om. Om Kridtet bemærker han: »Kridtet

i det nederste Lag har temmelig det sædvanlige Kridts Characterer , men er guulgraat af

Farve." Dette Kridt staar efter hans Mening i Forbindelse med Kridtet i Stevns og andre

Steder, hvorimod «de ovenfor liggende Lag synes at være ganske isolerede«; de staa dog

i Forbindelse med de øverste Lag (Bryozokalken) i Stevns Klint.

Allerede det følgende Aar fremkommer der fra Forchhammers Haand en Afhandling,

der er af Vigtighed for det her behandlede Æmne-). Han søger her bl. a. at vise, at

Kridtet i Møens Klint samt Faxekalken tilhøre Tertiærformationen, en Opfattelse, som —
særlig for Skrivekridtets Vedkommende — kan forekomme os ret besynderlig; men man

maa her huske paa, at man dengang endnu ikke havde løst det overordentlig vigtige

Spørgsmaal om de senere saakaldte Diluvialaflejringers Oprindelse, og dette maatte selvfølge-

lig paa mange Punkter forvolde betydelige Vanskeligheder for den relte Opfattelse af for-

skellige andre geologiske Forhold. Fra Stevns Klint meddeler Forchhammer (S. 16— 17)

') I. H. Bredsdorff: Om Kalksteensbiudet ved Herfølge. Tidsskr. f. Natuiv. 111. S. 168-72. Kjoben-

havn 1824.

') G. Forchhammer: De geognostiske Forhold i en Ueel af Sjelland og Naboeiicrne. Kgl. Uaiiskc Vid.

Selsk. Skrifter. 11. Kjøbenhavn 1825.

44'
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nedenstaaende Lagfølge, idel hans Betegnelser for de enkelte Lag her sammenstilles med

de nu gængse:

5. Kalksteen Conglomerat.

4. Corallit-Kalksteen.

3. Ceritkalksteen.

2. Leer.

L Kridt.

5. Breccie.

4. Bryozokalk el. Limsten.

3. Cerithiumkalk [= FaxelagJ.

2. Fiskeler.

1. Skrivekridt.

Hvad det nederste Lag, Skrivekridtet, angaar, da sammenstiller Forchhammer del

ganske rigtig med Skrivekridtet i andre Lande, men ligesom tidligere Steffens anser ogsaa

han det for at være yngre end Saltholmskalken. Han antog nemlig, at naar man fra Ur-

bjerget i Skaane gik mod Sydvest, vilde man stadig træffe paa yngre og yngre Formationer,

og i saa Fald maatte Saltholmskalken, som kun kendtes Nord for Skrivekridtomraadet, være

ældre end Skrivekridtet; først mange Aar efter (1847) var Forchhammer i Stand til at rette

denne Fejltagelse. Den Boring, som Videnskabernes Selskab begyndte paa Nyholm iKjø-

benhavn) i Aaret 1831 under Ledelse af en Kommission, hvori bl. a. Forchhammer havde

Sæde, vilde have kunnet give Oplysninger om Lejringsforholdene, om den ikke paa Grund

af forskellige Uheld maatte standses i Aaret 1847, uden at man havde naaet noget synderligt

Resultat. Det var derfor Iagttagelser, indvundne paa anden Maade, som overbeviste Forch-

hammer om Fejltagelsen. Fiskeleret og Cerithiumkalken mener han ere identiske med et

Par Aflejringer i Parisbækkenet, nemlig henholdsvis "argile plastique« og "Calcaire grossier«

;

da disse Aflejringer vare kendte som tertiære, maatte Fiskeleret og Cerithiumkalken ogsaa

være det; desuden er Forchhammer tilbøjelig til at tro, at Fiskeleret ikke hviler ganske

konkordant paa Skrivekridtet. Da Bryozokalken hviler paa tertiære Dannelser, kan den ikke

tilhøre Kridtformationen, skønt det er ham paafaldende, at de Forsteninger, den indeholder,

ere typiske Kridtforsteninger; dette mærkelige Forhold kan dog efter haus .Mening skyldes

Oscillation i Formernes (Arternes) Udvikling (S. 20—21). — Fra Kalkbruddet ved Herfølge

anfører Forchhammer den samme Lagserie som i Stevns Klint, idet han her stoller sig til

Bredsdorffs ovenfor omtalte Undersøgelser; selv mener Forchhammer nemlig kun al have set

Cerithiumkalk og Bryozokalk, fordi de nederste Partier af Bruddet under hans Besøg vare

utilgængelige. Efter senere Undersøgelser maa det betragtes som i hoj Grad usandsynligt,

at Cerithiumkalken nogensinde har været tilgængelig her. Dette Punkt skal jeg senere

vende tilbage til. — Angaaende hans Undersøgelser af Kalken ved Faxe skal her kun med-

deles, at han antager den for at være en mægtig lokal Udvikling af Cerithiumkalkeu i

Stevns Klint; denne Anskuelse holdt sig langt ned gennem Tiderne. — Endvidere er Forch-

hammer paa Grund af Iagttagelser, som vi ikke her skulle komme nærmere ind paa, naaet
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til det Resultat, at Kridtet i Møens Klint er ^et Indlag i den store Rullesteens Samdanning«,

som han her mener er af tertiær Alder.

Denne Afhandling lod Forchhammer ogsaa udkomme paa Engelsk og Tysk i en

noget omarbejdet Form, uden at der dog er kommen noget videre nyt tiP)-

imidlertid begyndte man nu at skænke Forsteningerne noget større Opmærksom-

hed, end man hidtil havde gjort. Enkelte af de vigtigste og almindeligst forekommende

Forsteninger fra Faxekalken vare dog allerede 1820 beskrevne af v. Schlotheim i hans

bekendte Værk -) ; her skulle som Eks. blot nævnes Dromiopsis rugosa og Nautilus danicus.

Her hjemme havde Beck begyndt at beskæftige sig med de i vore Kridtafiejringer fundne

Forsteninger, og 1829 offentliggøres en Liste over de af ham bestemte Forsteninger fra

Møens Klint

Aaret 1835 bringer et Par vigtige Bidrag til vort Kendskab til Kridtaflejringerne

her i Landet. Lyell havde Aaret i Forvejen besøgt Sjælland og Møen i Selskab med Forch-

hammer og udgav nu en Afhandling om Kridt- og Tertiæraflejringerne paa disse Øer^).

Han meddeler her, at Forchhammer nu har ændret sin Anskuelse om Alderen af Kridtet i

Møens Klint, ved Faxe osv. Han gaar ind paa Forchhammers Ide, om at Cerithiumkalken

i Stevns Klint og Faxekalken ere sammenhængende Dannelser, og giver et skematisk

Profil, der viser dette; Cerithiumkalken kalder han derfor ligefrem for "Faxoe limestone«

eller »Faxoe bed«. Efter Becks Bestemmelser anfører han en Del Forsteninger fra Faxe

og afbilder enkelte af dem , saaledes Nautilus danicus v. Schloth. Lyell angiver ogsaa

BelemniteUa mucrotiata og Bacidites Faujasii fra Faxekalken; dette beror maaske derpaa,

at han har set disse Arter i Cerithiumkalken fra Stevns Klint, hvilket Lag han ansaa for

at være identisk med Koralkalken ved Faxe. Baculiter ere meget almindelige i Cerithium-

kalken, og usandsynligt er det ikke, at BelemniteUa mucronata er funden eller vil kunne

findes her. Derimod er sikkert ingen af de to Arter funden ved Faxe. — At en Del af

Faxekalken er samtidig med Skrivekridtet, er efter Lyells Mening ikke udelukket; Skrive-

kridtet skulde da være et Slags Sønderdelingsprodukt af Faxekalken.

') Forchhammer: Account of the cietaceous and tertiaiy strata of Denmark. Brewstcr's Edinb. Journ.

of Science 1828.

Forchhammer: Ueber die Kreide-Formazion Danemarks. Leonhards Tasclienbucli. Jalirg. 1829, I.

S. 190—211.

2) V. Schlotheim: Die Petrefactenkunde auf ilnem jetzigen Standpunkte. Gotlia 1820.

3) Leonhards Taschenbuch. Jahrg. 1828. II. S. 580-82.

Charles Lyell: On the Gretaceous and Tertiary Strata of the Dani.sh Islands of Seeland and

Møen. Geol. Trans. II Ser. Vol. V. S. 243—57. London 1835. — Denne Afhandling var bleven fore-

lagt paa »Geological Society of London.>s Møde d. 13. Maj 1835 (se Proceed. Geol. Soc. London.

Vol. 11, Nr. 41. London 1835). I Hull. de la Soc. géol. France 1838 S. 292—93 findes et kort Re-

ferat af Afhandlingen. Ligesaa i Neues Jahrb. 1837. S. 347-348 (efter Lond. and Edinb. philos.

Magaz. VII. 1836. S. 412-14).
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Fra Møens Klint afbilder Lykll en Del Profiler; han kommer til det Resultat, at

de af Forchhammer omtalte Sand- og Lerlag, der undertiden ligge under Kridtmasserne, og

som bevirkede, at Forchhammer antog Kridtet her for at tilhøre "Rullesteens-Samdanningen«,

have faaet deres Plads ved Forstyrrelser i Kridtlagene efter disses Dannelse.

Imidlertid havde baade Forchhammer og Beck skrevet om det samme Æmne. I Ind-

bydelsesskriftet til Universitetets Reformationsfest i November 1836 har Forchhammer offent-

liggjort sin bekendte Afhandling om Danmarks geognostiske Forhold M. I Indledningen til

dette Arbejde slutter han sig fuldt ud til Lyell, der "har .... stræbt at bevise, at de samme

Kræfter endnu i dette Øjeblik ere virksomme , der i ældre Tider have frembragt de store

Forandringer, vi see udtrykte i de Formationer, som ere ældre end Menneskeslægten« (S. 6);

endvidere udtaler han her, at man ledes "til at formode, at Formerne [o: Dyre- og Plante-

formerne] igjennem store Jordperioder langsomt have forandret sig, sandsynligviis bestemte

ved store Forandringer i Jordens almindelige Forhold" (S. Il — 12). Temperaturen, mener

han dog, har været ens over hele Jorden indtil den nyere Tid, idet der ingen Grund er

til at antage, at der har været forskellige Temperaturer i Jordens Kridthave.

Lagfølgen indenfor Kridtformationen her i Danmark opføres paa samme Maade som

i hans tidligere omtalte Arbejde; den ser altsaa saaledes ud:

4. Faxekalk, Blegekridt og Limsten (disse sidste to Navne anvendes her for første

Gang i Litteraturen).

3. Skrivekridt.

2. Saltholmskalk (paa Saltholm, ved Limhamn og 0. Torp i Skaane samt Sangstrup

Klint ved Grenaa).

1. Grønsand og Graakridt [= Arnagerkalk] paa Bornholm og i Skaane.

Saltholmskalken anser han altsaa stadig for at være ældre end Skrivekridtet,

omend han senere i Afhandlingen udtaler Muligheden af, at Aldersforholdet kan væ.re det

omvendte (S. 84).

Grønsand omtales fra Slampen og fra Nyker (fundet ved en Brondgravning) samt

fra Blykobbeaa; det overlejres sandsynligvis af Graakalken (= Arnagerkalk). Han anforer

nogle faa Forsteninger fra disse Dannelser.

Saltholmskalk eller meget nærstaaende Dannelser har han fundet i Karleby og

Sangstrup Klinterne, paa Saltholm, under Kjobenhavn samt ved Thorslunde. Han mener,

at man sandsynligvis kan parallelisere Sallholmskalken med Englændernes «chalk with-

out flint".

') G. Fokchhammkr: Danmarks gcosiiiostiske Foiliold, forsaavidt som de ere afliæiiaisc af Dannelser,

der ere sluttede. Univcrsitctsiiroi;rani. Kjobenhavn 1836.
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Skrivekridtet deles i "det regelrette« og "det uregelretten. Det første findes

i Stevns Klint, ved Herfølge, Mariagerfjord og Aalborg samt Svinkløv; Lagdelingen er her

yderst regelmæssig. Lagene parallele. Til det « uregelrette » Skrivekridt henregner han

Forekomsterne i Thy, Eerslev Grube paa Mors, ved Fensmark og AUindelille ^). Endvidere

findes det i Møens Klint samt nogle Steder i Nordtyskland. Disse Punkter ligge i et

Bælte eller, som han kalder det, en "Kæde«, som er parallel med det regelrette Kridts

Bælte, men adskilt fra dette af yngre Dannelser (Limsten og Blegekridt). Baade det "regel-

rette" og det "uregelrette« Skrivekridts Alder skal være omtrent den samme. I Eerslev

Grube har han fundet den samme Lagfølge som i Stevns Klint, nemlig:

4. Blegekridt (svarer til Limstenen i Stevns Klint).
'

3. Haardere Kalksteen med Caryopliyllia [= Cerithiumkalk].

2. Et tyndt Lerlag [= Fiskeler].

1. Skrivekridt.

Ogsaa i Øxendals Grube paa Mors skal der findes baade Skrivekridt og Blegekridt

(S. 64 og 80).

Paa Mors og i Thy har Skrivekridtet efter hans Mening været underkastet en stor

Hævning, og han henregner det derfor til det " uregelrette » Kridt ligesom Kridtet i Møens

Klint og andre Forekomster paa Sjælland, hvor det dog som ovenfor sagt senere har vist

sig ikke at være faststaaende. Hans Beskrivelse af de tektoniske Forhold i Møens Klint

skal jeg ikke her komme nærmere ind paa. Han giver mer eller mindre fyldige Lister over

Forsteningerne fra Sangstrup, Stevns og Møens Klinterne.

Lerlaget, som ligger over Skrivekridtet i Stevns Klint, genfinder han atter i

Kalkbruddene ved Herfølge og Eerslev. Det samme skal være Tilfældet med Cerithium-

kalken (Lag 3 i den oven foranførte Lagfølge fra Eerslev) ; han mener endnu, at dette Lag

er identisk med Kalken i Faxe Bakke, hvorfra han meddeler en lille Fortegnelse over de

fundne Forsteninger. Han henregner nu — som allerede antydet af Lyell — hele Pro-

filet i Stevns Klint til Kridlformationen. Faxekalken »er enten eiendommelig for Danmark

eller har sin Analogie i Lagene ved Maestricht og Ciply (S. 79). Faxe Bakke er et ufor-

styrret Koralrev, der har dannet sig paa en skjult Klippe i Kridthavet.

Yngre end Skrivekridtet er Blegekridtet, som derimod nærmest er ældre end

Limstenen; dog ere disse to Aflejringer parallele Dannelser og i det mindste for en

stor Del samtidig afsatte (S. 82). Blegekridtet er særlig udbredt i den sydlige Del af "det

jydske System« (Hjerm, Vejrum, Davbjerg, Mønsted, Haraldslund), Limstenen derimod mod

') Det hav senere vist sig, at Kridtet ikke er faststaaende paa de to sidst nævnte Lokaliteter.
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Nord. Han kender denne sidste Stenart fra Stevns Klint, Herfølge, Hanstholmen, Bulbjerg

og Thorup Strand.

Blegekridtet og Limstenen antager han ere dannede paa følgende Maade. Henirnod

Slutningen af Kridttiden dannede der sig en Række af Koralrev^) (som ved Faxe) «i nogen

Afstand fra Kysten, som omtrent maa have svaret til Skandinaviens plutoniske Bjerges nu-

værende Grændse. Disse Koralmasser bleve forstyrrede ved Havets voldsomme Bevægelse,

de grovere Dele afsatte nærmest ved de oprindelige Rev, og i Lag, hvis Forhold svarer til

en høi Bølgegang, dette er Limsteenen; de finere bleve skyllede længere bort, hvor de af-

satte dem i et roligere Hav, som Blegekridt" (S. 82— 83). — Fra Limstenen i Stevns Klint

og ved Herfølge saml fra Vigsø (Hanstholmen) anføres en Del Forsteninger (S. 831.

Som tidligere nævnt havde ogsaa Beck studeret Danmarks Kridtaflejringer. Resul-

taterne af disse Undersøgelser nedlagde han i en Afhandling, "Notes on the Geology of

Denmark", som blev oplæst i et Møde i "Geological Society of London« d. 16. Decbr. 1835.

Afhandlingen blev aldrig trykt, men i ovennævnte Selskabs "ProceedingS" findes et Uddrag

af den^). Det ses heraf, at Beck paralleliserer det bornholmske Grønsand med "Upper

Greensand 11 i England og Arnagerkalken med «the lover white chalk without flints at

Southeshamn. Skrivekridtet paa Sjælland og i Jylland mener han er det ældste Led af de

der forekommende Kridtaflejringer. Faxekalken, hvortil han ligesom Forchhammer og Ltell

henregner Cerithiumkalken i Stevns Klint, kan ikke sammenstilles med Maastricht Lagene,

men derimod snarere med Dannelserne ved Kunraed. Han anser det, i Modsætning til

Forchhammer, for sikkert, at Saltholmskalken (sammen med Limstenen og Rlegekridtetl ud-

gør Kridtformationens øverste Afdeling.

Beck havde endvidere planlagt et stort Værk, en "Gaea danica«, som bl. a. .-^kulde

indeholde Beskrivelser og Afbildninger af Danmarks Kridtforsteninger, men dette Arbejde

blev desværre aldrig færdigt til Udgivelse^).

Skønt Bech i ovenfor omtalte Arbejde bestemt udtaler, at Sallholmskalken er yngre

end Skrivekridtet, er Forchhammer dog endnn 1843, som det ses af en lille Alliandliiig tVa

') Da FoiK^HHAMMKii ogsaa regnede Bryozoerne til Korallerne, maa han vel med -Koralrev" ogsaa have

tænkt paa Bryozorev.

^) Proceed. Geoi. Soc. of London. Vol. IF, Nr. 43. 1835—36. — Endvidere findes et Uddrag i 'Lond.

and Edinb. philos. Magaz.« VII. 1836. S. 553—56 og herefter et Referat i Neues Jahrb. 1837.

S. 348-50.

') Paa Universitetels Zoologiske Museum lindes 3 Tavler til Bkcks »Gaea danica" færdig trxkle i et

større Oplag; disse Tavler indeholde den senere saakaldte Molfkia Isis, Rnioime fra Kridtaflej-

ringernc samt en Del Turriteller, som vistnok ere af tertiær Oprindelse, men fundne i Diluvialaflej-

ringer. Andre 3 Tavler, som foreligge i Prøvetryk, indeholde Krahbcr, .\nanchytcr og Bryozoer.

Desuden er Zoologisk Mnseum i Besiddelse af en Mængde smukt udfoilo IlaandtosiningtT. som Bkck

sandsynligvis havde bestemt til Ueproduklion i haus »Gaea danica".
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dette Aar, tilbøjelig til at antage det modsatte^). I samme Afhandling omtaler Forchhammer

i forbigaaende, at Arnagerltalken hviler fuldstændig konkordant paa Grønsandet.

Som man vil have set af det foregaaende, var det nii slaaet fast, at der her i Dan-

mark over Skrivekridtet, som i England og Tyskland afsluttede Kridtformationen, fandtes

ikke ubetydelige, endnu til Kridtformationen hørende Aflejringer af forskellige Kalkstene.

Noget tilsvarende eller i hvert Fald noget saa fyldig udviklet kendte man ikke andensteds,

og Desor foreslog derfor at sammenfatte disse Dannelser under Navnet ^^Terrain danien«'^).

Forchhammer gav dem det endnu gængse Navn "Nyere Kridtn, en Betegnelse, som senere

af svenske Forskere blev optaget for de tilsvarende Dannelser i Skaane («Yngre krita«;

Ldndgren, Moberg, Hennig).

Den Begrænsning, Desor havde givet "terrain danien» , tilfredsstillede imidlertid

ikke andre Forskere. A. d'Orbigny sammenfatter saaledes under denne Betegnelse Faxe-

kalken og Pisolithkalken, idet han udelukker Maastrichtkalken ^). Ejendommelige for "ter-

rain danien« i den Begrænsning skulde da Nautilus danicus v. Schloth. og Cidaris Forch-

hammeri Des. være. H. G. Bronn mener derimod, at Forskellen mellem Faxekalken og

Maastrichtkalken er saa ringe, at man maa forene disse to Dannelser, medens derimod de

to ovennævnte Arter, der skulle være fælles for Faxekalken og Pisolithkalken, ikke give

tilstrækkelig Anledning til at sammenfatte disse sidst nævnte Aflejringer'*). "Es scheint,"

fortsætter han (S. 13), "dass man entweder den iiber der gewohnlichen weissen Kreide

liegenden Mastrichter und Vetschauer Kreide-Tuff, die noch hoher gelegenen oberen Quader-

Sandsteine derselben Ortlichkeit, den Limesteen der Dånischen Inseln und den Pisolith zu

einer Formation verbinden, oder den letzten allein als eine solche ansehen miisste.« H. B.

Geinitz, som i sit bekendte Arbejde «Das Quadersandsteingebirge« ogsaa udtaler sig om

dette Spørgsmaal, slaar Limstenen og Faxekalken sammen med Maastrichtkalken og "Oberer

Quadermergel" i Tyskland *"). I samme Værk giver Geinitz paa Grundlag af Forchhammers

Undersøgelser en kort Beskrivelse af Kridtet i Møens og Stevns Klinterne. Flintens lagvise

Forekomst forklarer han paa samme Maade som omtrent samtidig Pdggaard; han mener

nemlig, at Kiselsyren i geleagtig Tilstand er fremkommen af varme Kilder, som laa i Nær-

heden af den daværende Kyst, og som, naar de paa dem virkende Dampes Spændkraft blev

tilstrækkelig stor, periodisk udgød deres Indhold over det Lag af Kalkskaller, som havde

afsat sig paa Bunden af Havet siden deres sidste «Udbrud» (S. 73).

') G. Forchhammer: Ueber Geschiebebildungen und Dilu-vial-Schiammen in Danemark und einem

Theile von Schweden. Poggendorfs Annal. M. 58. 1843. S. G09—iG.

') Bull. Soc. Géol. de France. Sér. 2. T. 4. Pans 1846. S. 181.

3) Bull. Soc. Geolog, de France. Sér. 2. T. VII Paris 1850. S. 12G.

*) H. G. Bronn: Lethaea geognostica. III Auflage, II Bd., V Theil. Stuttgart 1851—52.

H. B. Geinitz: Das Quadersandsteingebirge oder Kreidegebirge in Deiitschland. Frciberg 1849—50.

n. K. D. Vitlenslc. Selsk. .Ski-., C. Række, natuividensk. og mathom. Afd. XI. 6. 45

I
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Paa det skandinaviske Naturforskermøde 1847 fremsatte Forchhammer Resultatet af

sine Undersøgelser af det »nyere Kridt" og brugte her for første Gang denne Betegnelse')-

I den trykte Afhandling opstiller han med Hensyn til Dannelsesliden to parallelt løbende

Rækker (S. 538):

Limsten og Blegekridt. Saltholmskalk.

Sort Ler og graa Mergel.

Faxekalk. Grønsand

Ler med Fiskelevninger.

Skrivekridt. Skrivekridt.

Forresten indeholder denne Afhandling ikke meget nyt; kun behandles hele Æmnet

her paa en noget fyldigere Maade end tidligere. Af Vigtighed er det dog, at han frem-

kommer med den Meddelelse, at man ved Rrøndbyøster og Valby ved Boringer har fundet

Skrivekridt under Saltholmskalk, saa at Spørgsmaalet om disse to Dannelsers indbyrdes

Lejringsforhold hermed er endelig afgjort. Han mener, at vort Skrivekridt svarer til baade

"chalk marin og Skrivekridtet i England. Da han er tilbøjelig til at betragte det born-

holmske Grønsand og den endnu yngre Arnagerkalk som jevnaldrende med det sjællandske

Grønsand, maa han altsaa ogsaa henføre de bornholmske Kridtaflejringer til « Nyere Kridte.

1 de følgende Aar kommer Forchhammer flere Gange tilbage til Kridtformationen.

Han mente saaledes at have opdaget flere ny Skrivekridtlokaliteter paa Sjælland, men da

det senere har vist sig, at Kridtet ikke er faststaaende paa disse Punkter, skal jeg ikke

komme nærmere ind herpaa.

') Forchhammer: Det nyere Kridt i Danmark. Beretning om det 5te skandinav. Naturforskermøde i

Kjøbenhavn 1847. S. 628—50.

') Det saakaldte »Yngre Grønsand« var allerede 1843 for første Gang bleven omtalt af Forchhammer

(Overs, over Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 1843. Modet d. 6. Januar); han antog det først

for identisk med det bornholmske Grønsand og mente derfor dengang, at det var ældre end Kridtet:

i den her omtalte Afiuindling regner han det for yngre end Skrivekridtet, men dog ældre end Salt-

holmskalken
;
dog er han stadig tilbojelig til at betragte det som en med det bornholmske Gronsand

samtidig Dannelse; dette sidste er derfor efter hans Mening muligvis yngre end hidtil antaget.

Senere (af Johx.strup) blev det yngre Grønsand erkendt for ogsaa at være yngre end Saltholmskalken

og blev saa betragtet som det yngste Led af det »Nyere Kridt«, indtil det ved v. Kokxexs (Zeitschr.

d. Deutsch. geol. Gesellsch. 1886, S. 883) og Groxw.vlls (Medd. fra Dansk geol. Foren. Nr. 4. 1897.

S. 71) Undersøgelser blev paavist, at vi her havde med Tertiærdannelser at gore. 1 det følgende er

der derfor ikke taget Hensyn til dette yngre Gronsand som noget, der ikke vedrorer det her om-

handlede Æmne.
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I Aaret 1846 besøgte H. Br. Geinitz enkelte af de danske Kridtforekornster ; en

kort Beretning olfentliggjordes herom i "Neues Jahrbuch" for 1847 (S. 48— 49). Han sammen-

ligner her det danske Kridt med det af ham beskrevne sachsiske. Faxekalken mener han

er en gammel Koralklippe, nwelcher wahrscheinlich wåhrend der Bildung des obern Griin-

sandes bis zu der obersten Kreide aufgebaut worden ist.«

Netop omkring denne Tid vare Forchhammer og Jap. Steenstrcp beskæftigede med

et stort Værk, idet de havde optaget Becks Tanke om en "Gaea danica«, men desværre

havde de lige saa lidt som Beck Held til at bringe Planen til Udførelse. I Mineralogisk

Museums Arkiv findes opbevaret Prøvetryk af 3 Tavler, som vare bestemte for dette Værk

og indeholde Koraller fra Faxekalken Det fremgaar af disse Tavler, at Værket skulde op-

tages i Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 5. Række.

Et andet større Værk, som Forchhammer arbejdede paa i Slutningen af Fyrrerne,

saa heller aldrig Dagens Lys. Han havde nemlig planlagt en stor "Danmarks Geologi".

Oprindelig var det hans Hensigt at lade den udkomme paa Tysk, og efter Optegnelser i

Mineralogisk Museums Arkiv var der allerede trykt 13 Ark, da den første slesvigske Krig

afbrød Arbejdet, der var under Trykning i Kiel. Forchhammer vilde nu — paa Grund af de

forandrede politiske Forbold — udarbejde en mere detaljeret dansk Udgave og søgte derfor

i Begyndelsen af Aaret 1850 Konsistorium om Fritryk for 30 Ark, hvilket ogsaa bevilgedes.

1 Følge JoHKSTRCp blev der imidlertid kun trykt 3 Ark af denne Udgave som altsaa heller

ikke naaede at blive fuldendt. I Mineralogisk Museums Arkiv findes opbevaret en Mængde

Tegninger, som øjensynlig vare bestemte ti! dette Arbejde.

I Aaret 1849 udsatte Universitetet følgende Prisopgave: En nøiagtig geognostisk

Beskrivelse af en af Forfatteren selv valgt Del af Danmark, omtrent af en Størrelse af 3—4

Qvadratmile. Som Besvarelser af denne Opgave indkom to Afhandlinger, der begge kendtes

værdige til Prisen. Forfatterne vare C. Fogh og C. Pdggaard
;
begge havde til Genstand for

deres Undersøgelser valgt Møen. Puggaards Arbejde, som blev først offentliggjort, er særlig

bleven bekendt paa Grund af det store Profil, som her gives af hele Møens Klint, det

eneste fuldstændige Profil, der hidtil er fremkommet^). Om her at referere dette temmelig

omfangsrige Væ,rk kan der selvfølgelig ikke være Tale; kun de Hovedpunkter, som ere af

særlig Betydning for det her omhandlede Æmne, skulle fremdrages. — Efter at have givet

en kort Oversigt over Geologien og gennemgaaet Møens Topografi omtaler Puggaard Kridtets

') Johnstrup: Almeenfattelige Afhandlinger og Foredrag af Jdhan Geoiu; Fouchhajuiek. Kjobenhavn

1869. S. XXXI.

') C.Puggaard: Møens Gcologie. Kjøbenhavn 1851. Af delte Værk udkom der tillige en mere kort-

fattet tysk Udgave (»Geologie des Insel Møen«. Leipzig 1852). Allerede forinden havde Puccjaauo

for at opnaa Doktorgraden ved Universitetet i Bern ladet trykke Hovedresultaterne af sine Under-

søgelser, ligeledes paa tysk (»Uebersicht der Geologie der Insel Moen«. Bern 18.31).

j

45'
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Forekomst og Lejringsforhold. Dernæst skænker han Flinten en nærmere Omtale og paa-

peger bl. a. Sammenhængen mellem Flinten og Kiselspongierne ; Flinten maa efter hans

Anskuelse engang have været en flydende, rimeligvis geleagtig Masse, som stammede fra

Kiselspongier og andre lavere Dyr, efter hvis Død den samlede sig i Klumper paa Over-

fladen af Havbundens Kalkaflejringer (især omkring Spongier) eller i Hulheder i disse.

Hærdningen af Kiselgeleen til Flint menes at have taget meget lang Tid (S. 39—43). —
Skrivekridtet i Nordeuropa er afsat i et Hav, der formodentlig ved et mellemeuropæisk

Fastland var adskilt fra det sydeuropæiske Kridthav; dette synes at fremgaa baade af Sten-

arterne og af Forsteningerne, som ere forskellige for de to Partier. Et andet Fastland

strakte sig sandsynligvis fra England over til Skandinavien og udelukkede kolde Hav-

strømme fra Nord; dette Forhold bevirkede sammen med Jordskorpens indre Varme, som

dengang var større end nu, at Temperaturen i Kridthavet var langt højere end i de samme

Egnes nuværende Have (S. 47— 48). — Skrivekridtet maa tænkes afsat paa Bunden af et

dybt Hav, fjærnt fra Kyster; den store Mængde Kalk og Kiselsyre, som maa have været

tilstede i dette Kridthav, skyldes antagelig Kilder, der have ligget i vulkanske Egne (S. 48

—

49). — Nyere Kridt findes ikke paa Møen, men derimod i Stevns Klint. Ligesom Forch-

hammer betragter Puggaard Cerithiumkalken som en lokal Udvikling af Faxekalken. At Skrive-

kridtet afløstes af det nyere Kridts Stenarter, der synes afsatte paa mindre dybt Vand.

skyldes en Hævning af Havbunden. Møen har endnu ligget under Havets Overflade: men

der har ikke her fundet nogen Aflejring Sted, da Bølger og Strøm have ført Materialet

nordpaa til det grunde Hav ved Stevns (S. 52— 53). — Et helt Afsnit af sit Værk ofrer

Pdggaard Forsteningerne, hvoraf han beskriver (og tildels afbilder) en lang Række. De skulle

tyde hen paa, at der i Kridthavet har hersket en højere Temperatur end disse Egnes nu-

værende. Den store Forskel mellem Skrivekridtets og Faxekalkens Fauna forklarer han som

fremgaaet af forskellige Dybdeforhold i de Have, hvor disse Dannelser have afsat sig, idet

Faxekalken (og det nyere Kridt overhovedet) skal være dannet i mindre dybt Vand end

Skrivekridtet. Ligeledes paapeger han den Forskel, som de forskellige Slægter vise i Ret-

ning af deres Skallers Opløselighed. — Væsentlige Partier af Afhandlingen bestaa af en

detaljeret Beskrivelse af de forstyrrede Lejringsforhold. som vi ikke her skulle komme

nærmere ind paa.

Foghs Afhandling blev først trykt nogle Aar senere M. Kridtformationen er her

langtfra saa fyldig behandlet som i Pcggaards Værk. Skrivekridtet angives som faststaaende

ved Svensmark i Nærheden . af Stege; udtværet i Moræneleret forekommer det forskellige

Steder. Flintens Dannelse forklarer Fogh omtrent paa samme ]\Iaade som PrcGAARn. Med

) C. Fogh: Geognostiskc Skizzer fra Moen. Metropolitanskolens Program for lSj7. Kjol>eiiliavn

1857.
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Hensyn til Fremkomsten af de vekslende Kalk- og Flintlag forkaster han den Forklaring,

som gaar ud paa, at Havet afvekslende har været beboet af Organismer med Kalk- og af

Organismer med Kiselskaller. Han mener, at disse Organismer have levet Side om Side i

Kridthavet; i hvert Fald er Forandringen fra den ene Fauna til den anden ikke foregaaet

saa brat, som den maatte, hvis denne Teori var rigtig. "Man bliver da alligevel nødt til

at støtte sig til den fuldkomne Mangel paa chemisk Tiltrækning mellem Kiseljord og Kalk

ved almindelig Temperatur og paa den anden Side til den stærke Moleculartiltrækning

mellem de enkelte Kiseldele for sig og Kalkdele for sig for at forklare dette mærkelige

Forhold, og jeg troer, at disse forskjellige Tiltrækninger og Frastødninger alene vilde be-

virke en saadan Adskillelse, selv om begge Rækker have levet ved Siden af hinanden og i

Havet altid fundet tilstrækkeligt Stof til deres Skaller og Skeletter« (S, 37—38). Han

sammenligner Flintbollerne med de "nyreformede Masser i Overgangsskiferne, Jernstenen i

Kulformationens Skifere og Myremalmen i Nutidens Dannelser« (S. 38). I øvrigt er det de

tektoniske Forhold, der omtales.

I en lille i Aaret 1858 offentliggjort populær Skitse af Forchhammer angaaende de

geologiske Forhold omkring den vestlige Del af Limfjorden findes tilføjet et lille geologisk

Kort over denne Del af Landet^). Særlig dette Kort er interessant, fordi Forchhammer her

viser, hvorledes denne Egn engang har været opløst i en hel Del større og mindre Øer

og Holme, som for største Delen dannedes af forskellige af Kridtformationens Stenarter.

Dette Forhold er nærmere beskrevet i en Afhandling om Jordskælvet i disse Egne d. 3. April

1841; denne Afhandling blev først trykt 1869, altsaa efter Forchhammers Død, men skal

være nedskreven allerede 1841^). Forchhammer omtaler her bl. a., at man i Hanstholmen

og Østholmen finder Nyere Kridt hvilende paa Skrivekridt.

At det yngre Grønsand virkelig saaledes som allerede tidligere (se S. 18) formodet

er yngre end Skrivekridtet, mente Forchhammer at have paavist ved sin Undersøgelse af

den bekendte Brønd i Tune ved Roskilde^). Han anfører herfra følgende Lagserie:

O—20 Fod Rullesteensformation.

20—30 - Grønsandsten.

30—32 - Flint.

32— 34 - Kalksteen.

34_? - Skrivekridt.

1) Forchhammer: Den vestlige Deel al' Liimljoidens Omgivelser. Danmarlvs ilitisliciecle Alniaiiai; tor

1858. S. 84—88.

2) G. Forchhammer: Jordskjælvet den 3die April 1841. Saml, til jydsk Historie og Topografi. II.

1869. S. 210—29.

=) G. Forchhammer: Om Leiringsforholdene og Sammensætningen af det nyere Kridl i Danmark.

Beretning om det 8. skandinav. Naturforskermode 1800. Kjobenbavn ISOO. S. 786—87.
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Disse Maal maa imidlertid, som af Johnstrup paavist, fordobles, da de i Forch-

hammers Manuskriptprotokol findes anførte i Alen, medens Forchhammer i den her omtalte

Afhandling anfører Fod, men uden at fordoble Tallene. Desuden har det vist sig, at det

saakaldte Skrivekridt fra Tune i Virkeligheden er en Kalksten tilhørende det nyere Kridt,

nærmest Saltholmskalk. Forchhammer vilde altsaa af denne Brøndgravning kunne have set,

at Grønsandet ikke alene var yngre end Skrivekridtet, men ogsaa yngre end Nyere Kridt,

eller at det i hvert Fald var denne Afdelings yngste Lag M. Ogsaa ved Gjedserodde paa

Falster har Forchhammer fundet Grønsandslag i Forbindelse med Saltholmskalk.

Endnu engang kommer Forchhammer tilbage til Kridtet; under det skandinaviske

Naturforskermøde i Stockholm 1863 gav han nemlig en kort Oversigt over de Resultater,

hans næsten 45aarige geognostiske Undersøgelser havde ført ham tiP). Da han dog her

ikke har noget væsentligt nyt at meddele angaaende Kridtet, skal jeg ikke komme nærmere

ind herpaa.

At de interessante geologiske Forhold paa Bornholm ved Forchhammers Under-

søgelser maatte vække Opmærksomhed i Udlandet, er kun naturligt; da man saa desuden

med Iver begyndte at søge efter Hjemstederne for de talrige løse Blokke i det mellem-

europæiske Diluvium, blev Interessen for Bornholm (og det øvrige Danmark) endnu mere

levende, især i Nordtyskland. Vi se derfor ogsaa forskellige fremmede Forskere efter-

haanden besøge Bornholm og undertiden offentliggøre Resultatet af deres Undersøgelser.

Dette var saaledes Tilfældet med K. v. Seebach, som i Sommeren 1863 opholdt sig en kort

Tid paa Øen^). Om Kridtet skriver han kun lidt (S. 346—47); han mener, at Grønsandet

paa Bornholm utvivlsomt er identisk med det sjællandske; paa den Maade bliver Arnager-

kalken det yngste Led af den sjællandske Kridtformation. Han er meget utilbøjelig til at

tro, at Grønsandpartiet ved Blykobbeaa virkelig hører med til Kridtformationen. Fra Gron-

sandet og Arnagerkalken nævner han enkelte Forsteninger; haus Bestemmelser synes dog

ikke altid at være rigtige.

Denne lille Afhandling kan ikke siges i nogen synderlig Grad at have bidraget til

vort Kendskab til Bornholms Kridtaflejringer; anderledes forholder det sig derimod med

M. Jespersens geognostiske Vejviser paa Bornholm*). Man finder i denue Bog en meget

udførlig Fortegnelse over de Lokaliteter, hvor man har truft'et Gronsand og Arnagerkalk,

') Den her omtalte Undersogelse findes meget udforlig omtalt af K. IU'ui'am i . Kridlformationen i

Sjælland... D. G. U. II R. Nr. 6. Kjobenhavn 1897. S. 103—08.

*) Beretning om det !). skandinav. Naturforskermode i Stockholm i 1863. Stockholm 1864. S. 29—42.

') K. V. Seebach: Beitrage zur Geologie der Insel Bornholm. Zcitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 17.

Berlin 186.'). S. 338— 47.

*) M. Jusi'KusEN: Liden geoguostisk Veiviser paa Boriiluilni. Uonne 1S65. S. 42—52.
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samt værdifulde Oplysninger om Lejringsforholdene. Ligeledes omtales en Del, dog ikke

nærmere bestemte Forsteninger.

Samtidig med at alle disse Undersøgelser af de danske Kridtaflejringer foretoges,

granskede svenske Geologer de tilsvarende Dannelser i det sydlige og det østlige Skaane.

Da deres Arbejder imidlertid ikke havde nogen synderlig Indflydelse paa Undersøgelsernes

Gang her i Danmark, skal jeg ikke komme ind paa en nærmere Omtale af dem'). Et

Arbejde maa dog nævnes, nemlig S. Nilssons bekendte Værk om de skaanske Kridtforste-

ninger, da der heri findes beskrevet og afbildet en Del ny Arter, som senere ogsaa bleve

fundne i Danmarks Kridtaflejringer

1 nyere Tid var det særlig Bernh. Lundgren, der med stor iver undersøgte det

skaanske Kridt; disse Undersøgelser kastede ogsaa Lys over Forholdene i Danmark. I sit

første Arbejde, som handler om Saltholmskalken, bygger han med Hensyn til de strali-

grafiske Forhold nærmest paa Forchhammers Undersøgelser^). Af Forsteninger anføres ikke

mindre end 34 Arter. Endvidere gør han opmærksom paa, at der i petrografisk Henseende

er Overgange mellem Saltholmskalk og Limsten, saa at det "kanske kan vara svårt nog

att alltid skarpt begrånsa Saltholmskalken mot de ofriga underafdelningerne af det "Nyere

Kridt..... (S. 31).

Efter Forchhammers Død var det særlig hans Efterfølger som Professor mineralogiae,

Fr. Johnstrup, der fortsatte Undersøgelserne af vore Kridtaflejringer. Han havde allerede

1864 offentliggjort et større Arbejde angaaende Faxekalkens Dannelse^). Heri beskriver

han Forholdene i de mange daværende Smaabrud og skelner mellem en ældre og en yngre

Koralkalk med en mellemliggende IJryozokalk; dog skulle disse tre Dannelser i det væsent-

lige være samtidige. Han formoder, at Underlaget for Koralkalken og Bryozokalken i Faxe

Bakke dannes af Skrivekridt. Cerithiumkalken i Stevns Klint anser han ligesom tidligere

Forfattere for at være identisk med Koralkalken Ved Faxe (S. 43). Angaaende det (allerede

tidligere af Forchhammer omtalte) Forhold , at Skallerne af visse Dyregrupper altid findes

bevarede i Faxekalken, hvorimod andre Gruppers Skaller næsten altid ere fuldstændig for-

svundne, er han ved sine Undersøgelser kommen til det Resultat, at de først nævnte

Gruppers Skaller bestaa af Kalkspath, de andres derimod af Aragonit (S. 30—35); denne

Forklaring er bleven bekræftet ved senere Undersøgelser.

De næste Arbejder, som her skulle omtales, handle ligeledes om Faxekaiken,

') Den ældre LiUeiatur om Sveriges Kridtaflejringer findes udførlig omtalt i B. LuNiianEN: Undersiik-

ningar ofver Brachiopoderna i Sverges kritsysteni. — Lunds Univ. Årsskr. T. XX. Lund 1885.

'') S. Nilsson: Petrificata Suecana formationis cretaceae. Lund 1827.

^) B. Lundgrkn: Bidrag til kånnedomen om Saltholmskalkens gcologiska lorliållande. Malmii 1865.

*) F. Johnstrup: Faxekalkcns Dannelse og senere undergaaede Foi andringer. — Kgl. Danske Vid. Selsk.

Skrifter, naturv.-math. Afdeling. Bd. 7. Kjøbenhavn 1804.
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Under det 24. tyske Naturforskermøde i Kiel i Aaret 1846 var der bl. a. udstillet en lille

Samling danske og svenske Kridtforsteninger fra Museerne i Kjøbenhavn V). Denne Samling,

som blev overladt til det mineralogiske Museum i Kiel, blev senere forøget og gennem-

gaaet af R. v. Fischer-Benzon , der samtidig udarbejdede en Monografi over Anomurerne

og Brachyurerne fra Faxe-). Ogsaa han anser Koralkalken ved Faxe for et gammelt Koral-

rev; den tilhører efter hans Mening Maestrichtien ligesom Limstenen. Derimod tror han

ikke, at man paa Grund af Forsteningerne er berettiget til at slaa Faxekalken sammen med

Pisolithkalken , saaledes som A. d'Orbigny havde gjort det; vil man beholde Benævnelsen

"Terrain danien«, maa man herunder indbefatte ikke alene Faxekalken, men ogsaa Lim-

stenen og Maastricht-Lagene, men i saa Fald er det ældre Navn "Maestrichtien^ at fore-

trække (S. 10).

Hidtil havde man kun kendt det nyere Kridts Koralkalk fra en Lokalitet, nemlig fra

Faxe, men i Slutningen af Aaret 1866 meddelte Johnstrcp paa et Møde i Videnskabernes

Selskab, at man for nylig ogsaa havde fundet den ved Annetorp i Skaane^). S. Nilssok

mente allerede 1815 at have set Faxekalk i Nærheden af Limhamn, men først nu blev den

genfunden. Johnstrup fandt ved Annetorp følgende Lagserie:

3. Saltholmskalk.

2. Bryozokalk.

1. Koralkalk.

Han omtaler desuden de i Bryozokalken forekommende Lag af kalkholdigt Ler, som minder

i høj Grad om Fiskeleret i Stevns Klint (saavidt jeg har kunnet se, bruges Betegnelsen

"Fiskeler" her for første Gang i Litteraturen, skjønt den efter al Sandsynlighed stammer

fra FoucHHAMiiERS Tid), og påaviser den nære Overensstemmelse med Forholdene ved Faxe.

— Omtrent samtidig med Johnstrcp var Lundgren bleven gjort opmærksom paa denne ny

Forekomst for Faxekalk, og fra hans Haand fremkom der snart en større Afhandling des-

angaaende*). Hvad Lejringsforholdene angaar, er han enig med Johnstrcp. At drage

Paralleler med udenlandske Kridtdannelser er efter hans Mening umuligt i Øjeblikket, da

Faunaen i Faxekalken endnu ikke er tilstrækkelig bearbejdet (S. 9). Selv giver han et

Bidrag hertil, idet han beskriver (og tildels afbilder) 29 Arter fra Faxekalken ved Limhamn,

') Fortegnelser findes i »Amtlicher Bericht uber die 24. Versamnilnng Deutscher Naturforscher und

Aerzte in Kiel im Sptbr. 1846.» Kiel 1847. S. 118—19.

') R. V. Fi.'^chku-Bexzox : Ueber das relative Alter des Faxekalkes und uber die in demselben vor-

koninienden Anomnrcn und Brachyuren. Kiel 1SG6.

') J(MiNSTitri> : Om FaNekalken ved Annetorp i Skaane. — Oversigt over d. Kgl. Danske Vid. Selsk. For-

bandt, for 1S66. Kjobenliavn 1867. S. 258— G9.

') B. LuNnc.iiEX: Pjvlaeontologiska lakttagelser ofver Faxekalkcu pft Linibanin. — Lunds Univ. .\rsskr.

Tom. III. Lund 1867.
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1 et Par populære Foredrag, som Johnstrdp i de følgende Aar holdt ved nogle

Landmandsforsamlinger, og som foreligge trykte, er Kridtet i Danmark ogsaa omtalt, men

da de ikke indeholde noget væsentligt nyt om disse Dannelser, forbigaaes de her Jeg

skal dog blot nævne, at han i den sidst citerede af de to Afhandlinger (S. 408) meddeler,

at det bornholmske Grønsand ligger under Skrivekridtet i Modsætning til det sjællandske

og derfor maa være ældre end dette. Ligeledes giver han her for første Gang Oplysninger

om den bekendte Boring ved Aalborg i Aaret 1872; han meddeler, at man her har boret

til en Dybde af 1200 Fod; øverst (indtil 120 Fods Dybde) fandtes Diluvium; det øvrige var

fortrinsvis Skrivekridt. Denne ganske interessante Boring skal jeg straks vende tilbage til.

Cl. Schluter, som i 1869 besøgte Sverige, omtaler i sin Rejseberetning ogsaa de

skaanske Kridtaflejringer-). Han beskæftiger sig i§ær med Faunaen og meddeler bl. a., at

Ananchijtes sulcatus Goldf. er den almindeligste Forstening i Saltholmskalken, og at Gold-

Fcss' Original til denne Art stammer fra Stevns Klint (S. 960—61). Saltholmskalken vil efter

hans Mening maaske vise sig at være Ækvivalent for den saakaldte " Plattenkalk » i West-

falen; forresten indeholder Afhandlingen ikke noget videre nyt om det nyere Kridt. —
Efter Belemniternes Forekomst opstiller Schluter følgende Inddeling af det skaanske Kridt

(S. 930):

b. Yngre Lag uden Belemniter.

1. Saltholmskalk med Ananchytes sulcatus Goldf.

3. Faxekalk med Dromier.

a. Ældre Lag med Belemniteller.

2. Grønsand og TuUstorps Kridt med B. mucronata v. Schloth.

1. Gruskalk med B. subventricosa Wahldg.

Denne Inddeling af det baltiske Kridt er den første, for hvilken faunistiske Forhold ere

lagte til Grund; i alle tidligere Inddelinger havde man lagt Hovedvægten paa Petrografien.

Ved det 11. skandinaviske Naturforskermøde 1873 holdt Johnstrup et Foredrag om

Hævningsfænomenerne i Møens KUnt^). Han giver her bl. a. en Del Oplysninger om Kridt-

') .Fohnrtrup: Om Jordbundens Dannelse i Danmark. — Tidsskr. for Landøkonomi. 4. Række, Bd. IH.

Kjøbenhavn 1860. S. 541—62.

Fr. Johnstrup; Grønsandslagene i Danmark. — Tidsskr. for Landokonomi. 4. Række, Bd. VI. Kjo-

benhavn 1872. S. 405—14.

2) Cl. SchliJter: Berieht iiber eine geognostisch-palaontologische Rcise im siidiichen Sclnvedcn. —
Neues Jahrb. 1870. S. 929—69.

3) F. JoHNSTiiUF: Om Hævningsfænomenerne i Moens Klint. — Beretn. om det 11. skandinav. iNalnr-

forskermøde i Kjobenhavn 1873. Kjøbenliavn 1874. S. G9— 113. — DeUe Arbejde blev senere i en

noget omarbejdet Form udgivet paa Tysk under Titlen »Ueber die Lagernngsverluiltnisse und die

Hebungsphiinomene in den Kreidefclsen auf Moen und Riigen«. — Zeitsclir. d. Dcntscli. geol. Cescll.

1874. S. 533-85.

D. K. D. Viilcn.sk. .Sol.sl;. .Skr., fi. R.iiUkc, naturviiloiisk. np; matliom. Afil. XI. (i.
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overfladens Beliggenhed og Beskaffenhed foruden Resultalerne af hans Undersøgelser af de

tektoniske Forhold i den omtalte Klint; men hvad der her særlig interesserer os, er en

Note (S. 71), hvis første Halvdel lyder saaledes:

"Skrivekridtet ved Aalborg er i en paafaldende Grad fattigt paa Flint, og gaar i de

dybeste Partier efterhaanden over til en haard, lerblandet, hvidgraa Kalkstene-

En Prøve, der optoges fra en Dybde af 1272 Fod (1152 Fod under Skrivekridtets Over-

flade), og som indeholdt etExemplar af Belemnitella mucronata, havde en ikke ringe Lighed

med Arnagerkalken paa Bornholm«.

Dette var indtil for faa Aar siden den dybeste danske Boring, om hvilken der fore-

ligger Oplysninger; for første Gang var man efter al Sandsynlighed naaet ned gennem

Skrivekridtet, i det mindste gennem den almindelige Varietet af dette, hvis Mægtighed

JoHNSTRDP her angiver til 8—900 Fod'^. Som vist i nedenstaaende Note maa dette Tal

forhøjes til 1030 Fod. Johnstrdp bestemte den fundne Belemnit-Stump til Belemnitella

mucronata v. Schloth., men denne Bestemmelse er i høj Grad tvivlsom; forresten er denne

Art heller ikke funden i Arnagerkalken. Hvad det er for Lag, man ved denne Boring er

naaet ned til, maa derfor foreløbig henstaa som et aabent Spørgsmaal.

Som ovenfor omtalt hældede Johnstrdp til den Anskuelselse, at det bornholmske og

del sjællandske Grønsand vare lo forskellige Dannelser, ligesom han tvivlede om. al det

sjællandske Grønsand var ældre end Sallholmskalken. Al han havde Ret paa disse Punkter,

viser han i sin Afhandling: Om Grønsandet i Sjælland^). Paa Initiativ af Kammerherre

Carlsen til Gammelkjøgegaard var der nemlig ved Kjøge Aa bleven foretaget nogle Boringer

i videnskabeligt Øjemed. Det viste sig ved disse Boringer, al Lagserien var følgende:

4. Diluvium.

3. Grønsand.

2. Saltholmskalk.

1. Limsien.

') Udhævet af .Iohnstrttp.

'-) I den lille populære Afhandling: De geognostiske Forhold i .1\ Iland (i idsskr. for Landokonomi.

-i. Række, Bd. IX. Kjøbenhavn 1875. S. 457— 48.i) opforer Johxstiu p folgcnde Boreprofil (S. 461):

O— 120 Fod Ler og Sand.

120— 1150 - Skrivekridt, dels uden, dels med Flint.

1150—1272 - en graahvid, kiselrig Mergelkalksten (som i Danmark kun er kendt fra .\rnager).

Skrivekridtets Ma'gtighed er her angivet til 1030 Fod, og i senere .\fhandlinger opforcs stadig del

samme Profil, saa disse Tal maa være de rigtige. — Forresten indeholder denne Afhandling ikke

noget videre nyt om vort Kridt. Den blev senere omtrykt under en lidt ændret Titel, nemlig:

Jyllands geognostiske Forhold. Foredrag ved d. 13. danske Landmandsforsamling i Viborg. Kjoben-

havn 1877.

•') F. JoHNSTiu i': Om Cninsandol i .Sjælland. — Vid. Modd. .\aliuli. Kor. i Kjohenhavn. 1S76. S. 1—32.
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Saaledes var altsaa Grønsandets Lejringsforhokl til Saltholmskalken givet. Johnstrup påa-

viser desuden her (S. 11— 12), at den ved den tidligere omtalte Brøndgravning i Tune

fundne Kalksten, som Forchhammer antog for Skrivekridt, i Virkeligheden er en til det

nyere Kridt hørende Stenart. Interesse har endvidere følgende Udtalelse (S. 13): «! hele

vor Kridtformation er der en gradvis Overgang fra Dybvands- til Lavvandsdannelser, der er

knyttet til en successiv Hævning af Havbunden, og i de sidste tiltager derfor, efterhaanden

som vi komme op i de yngre Led af det "Nyere Kridt«, Mængden af de i Kalkstenen ind-

blandede Bestanddele, der ere skyllede ud i Havet fra det hævede Land langs den da-

værende Kyst."

Ligesom Forchhammer har ogsaa Johnstrdp set, at det bornholmske Grønsand ved

Arnager hviler umiddelbart paa Juraformationens Lag; selve Grønsandet er ældre end

Arnagerkalken, skønt man ikke ser nogen direkte Overlejring. I Overensstemmelse med

ScHLiiTER, som havde undersøgt Cephaiopoderne fra Danmarks Kridtaflejringer (dog ikke fra

Faxekalken) stiller han nu de bornholmske Kridtaflejringer til Undersenonet ; det sjæl-

landske Grønsand er altsaa meget yngre. I Slutningen af Afhandlingen findes en Forteg-

nelse af Mørch over Forsteningerne fra Grønsandet og Arnagerkalken. Som allerede af

Stolley bemærket er denne Liste fuldstændig ubrugelig til en nærmere Aldersbestemmelse,

da de anførte Forsteninger tilhøre højst forskellige Zoner. At dette for allerstørste Delen

beror paa urigtige Bestemmelser, har jeg erfaret ved at gennemgaa det af Mørch bearbej-

dede Materiale
;

jeg skal her blot anføre , at Mmcn til Undersøgelse oftest har haft løse

Blokke, opsamlede paa Strandbredden i Nærheden af Arnager; men mellem disse Blokke

har der ogsaa været en Del af tertiær Alder. — I samme Afhandling retter Johnstrdp Lyells

og senere Forfatteres fejlagtige Angivelser af Forekomsten af Baculites Faujasii Ddj., en

anden Ammonit samt Belemnitella mucronata v. Schloth. i Faxekalken. Efter Johnstuiips

Mening ere disse falske Angivelser let forstaaelige for de to først nævnte Arters Vedkom-

mende, da baade B. Faujasii Døj. og Sca-phites sp. [Sc. constrictus Sow.] forekomme i

Gerithiumkalken ("Faxelaget") i Stevns Klint, hvilket Lag af Lyell og andre Forskere blev

betragtet som dannet samtidig med Faxekalken og derfor efter deres Mening maatte have

samme Fauna som denne. Johnstrup anser derimod Gerithiumkalken for det ældste Led af

det nyere Kridt. Det Eksemplar af Belemnitella mucronata v. Schloth., som Lyell omtaler

fra Faxekalken, stammer efter Johnstrup sandsynligvis fra Diluviet over Kalken. Dette er

muligt, men jeg kan dog her ikke tilbageholde den Bemærkning, at det forekommer mig

') Schluteu: Uebei- die Scaphiten der Insel Boinholm. — Sitzuugsbcr. der nicdenhciii. Gescll. lur iNaliu-

und Heilkunde in Bonn. Allg. Sitz. 9. Febr. 1874.

Schluter: Die Belemniten der Insel Bornholm. — Zeilsclir. d. Deulsch. geol. Gescll. Bd. 26. 1S74.

S. 827.

46*
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ligesaa sandsynligt, at Eksemplaret kan være fundet i Cerithiumkalken i Stevns Klint.

Dette Spørgsmaal skal jeg imidlertid senere komme tilbage til.

JoHNSTRCP slutter denne Afhandling med følgende skematiske Oversigt over vor

Kridtformation

:

II Nyere Kridt" (Danien)

uden Belemn. mucronata

Yngre Senon-Formation

med Belemn. mucronata.

Ældre Senon-Formation.
|

med Belemn. ivestfalicus.
\

Grønsand.

Saltholmskalk.

Limsten.

Faxekalk og

Limsten.

Faxelaget.

Fiskeler.

Skrivekridt.

Arnagerkalk.

Grønsandsten.

Lellinee.

Stevns og

Faxe.

Bornholm.

Blegekridtet findes ikke opført i Skemaet, da han kun betragter det som en uren og Dnkornet

Varietet af Saltholmskalk og Limsten. Endvidere fremhæver han udtrykkelig, at "i det

nyere Kridt findes hverken Belemniter, Ammoniter eller Tnoceramiis» (S. 221.

JoHNSTRTJi' stiller altsaa Saltholmskalken (samt Blegekridtet og i hvert Fald tildels

Limstenen) over Faxekalken , men er vel dog nærmest tilbøjelig til at betragte dem som

omtrent samtidige Dannelser. Muligheden af dette sidste fremhæver Dames ^), som 1881

besøgte Skaane, idet han bemærker, "dass nach dem Profil im Annetorp'schen Bruch viel-

leicht Saltholmskalk und Faxekalk als Faciesgebilde aufzufassen sind. Der Saltholmskalk

umlagert hier den Faxekalk mantelartig ; er ragle auch noch zur Zeit der Glacialperiode

frei aus dem Saltholmskalk hervor, denn der Faxekalk wurde von der Moråne geschrammt,

so dass das Ganze den Eindruck eines Korallenrifl's hervorruft, welclies von den AbsiUzen

des tiefen Meeres umlagert wurde.«

Omtrent paa samme Tid undersøgte J. de Morgan de skandinaviske Kridtdannelser

og besøgte bl. a. Faxe samt Stevns Klint. Hans herom udgivne »Memoire- indeholder

imidlertid ikke meget nyt herom^); i Faxe mener han at have set et Profil bestaaende af

') W. Dames: Geologische Uciscnotizen aus Schweden. — Zeilschr. d. Deulsch. geol. Gcsell. ISSl. S.

•113 Anm.
'') J. i)E Mduuan : Mciiioiie sur les tenains crctacés de la St-aiidinavic. — Mém. Soc. géol. de Fraiicc.

111 Séiie. Tome 11. Paris 1882.
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6 Lag, skiftevis Koralkalk og Bryozokalk ; man kan derfor ikke tillægge Stenartens petro-

grafiske Beskaffenhed nogensomhelst kronologisk Betydning.

Den S. 359 omtalte ScHuixER'ske Inddeling af det skandinaviske Firidt optages af

MoBERG, som dog tilføjer en Zone med Actinocamax verus Miller, hvilken Zone skal være

den ældste i det skandinaviske Kridt'). Paa Grundlag af ny Undersøgelser ændrer han dog

to Aar senere denne Inddeling noget, idet han mellem Zonen med Actinocamax verus

Miller (og Aet. westfalieus SchlCt.) og Zonen med Aet. subventricosiis Wahlb. [= Aet.

wammillatus Nilss.] indskyder en ny Zone, karakteriseret af Aet. quadratus Blainv. (S. 10)'^).

I første Del af det bekendte Værk om de svenske Kridtcephalopoder har han den samme

Inddeling (S. 45), men da han ved sine Undersøgelser af Belemniterne er kommen til det

Resultat, at Aet. westphaJicus Schlut. er en Varietet af Aet. quadratus Blainv., lader han

Zonen, som karakteriseres af denne sidste Belemnit, række længere ned, idet Zonen med

Aet. verus Miller indskrænkes til de Lag, som kun indeholde denne Belemnit'*). Under-

senonets øverste Grænse lægger han mellem Zonen med Aet. quadratus Blainv. og Zonen

med Aet. mammillatus Nilss. Denne Inddeling ændres lidt i senere Afhandlinger.

I sin sidste samlede Oversigt over Danmarks Kridtaflejringer (1882) indtager John-

STRUP omtrent samme Standpunkt som tidligere Han giver her bl. a. en Oversigt over

de forskellige Kridtdannelsers Udbredelse her i Landet, illustreret af et geognostisk Kort

over Danmark. — Skrivekridtet kendes nu fra Møens og Stevns Klinterne samt fra flere

Steder i det sydlige Sjælland, f. Eks. fra Nærheden af Ringsted, Vesteregede og Vording-

borg (Kridtet fra disse sidste Forekomster har dog ved senere Undersøgelser vist sig ikke

al være faststaaende) ; endvidere er det fundet paa Falster og i den østlige Del af Laaland;

i Jylland træffes det i et Parti fra Mariager til Aalborg, i den sydlige Del af V^endsyssel, i

Østerhanherred, Thy, paa Mors og i den nordøstlige Del af Salling (S. 47). — Nyere

Kridt er fundet paa Sjælland Øst for en noget buet Linje, som forløber omtrent fra Præstø

over Roskilde til Helsingør; endvidere i Omegnen af Nyborg paa Fyen. I Jylland trælles

det i Omegnen af Grenaa; i et stort Parti, som begynder Syd for Randers og strækker sig

over Hobro og Mariager til Løgstør og Nibe; et mindre Parti fra Aggersund til Bulbjærg;

^) J. C. MoBERG: Beråltelse afgifven till Kongl. Vetenskaps-Akademieii om en med understod af al-

miinna medel foretagen resa tili en del svenska kritlokaler. — Ofvers. af K. Svenska Vct.-Akad.

Forhandl. 1880. Stockholm 1881.

^) J. C. Moberg: Studier iifver svenska kritformationen, — Geoi. For. i Stockholm Forhandl. Ud. G.

Stockholm 1882.

') J. C. Moberg: Cephalopoderna i Sveriges kritsystem 1. — Sveriges geol. Undersokn. Ser. C. Nr. 63.

Stockholm 1884. S. 44. — 1 anden Del af dette Arbejde (Sveriges geol. Undersokn. Ser. C. Nr. 73)

kaldes Hovedarten Aet. gramdatus Blainv., hvoraf Aet. we.sti^halicus , ovatns og quadratus be-

tragtes som 3 forskellige Former.

*] F. JoHNSTRUi': Oversigt over de geognostiske Forhold i Danmark — Falbe-Hansex og Si'uahling:

Danmarks Statistik. Bd. J. Kjøbenhavn 1882. S. 31—83.
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desuden i et Parti omkring Thisted mod Nord og Nordøst til Hanstholmen samt mod Vest

ud imod Vesterhavet. Endvidere findes det paa Kortet afsat i mere isolerede Partier i Thy,

paa Mors og Thyholm, samt ved Hjerm og Mønsted. Baade Limstenen, Saltholraskalken

og Blegekridtet betragter han som Varieteter af Bryozokalken (S. 51— 52). — Cerithium-

kalken anser han her for sandsynligvis at være en med Faxekalken samtidig Dannelse

(S. 51, første Fodnote).

1 den her omtalte Afhandling bringer Johnstrcp ikke noget nyt om det bornholmske

Kridt, men omtrent samtidig offentliggjordes en lille Afhandling af B. SchrOder om løse

Senon-Blokke fra Øst- og Vestpreussen ^). Heri diskuterer Schroder bl. a. Spørgsmaalet

om disse Blokkes Hjemsted og henfører en Del af dem til Bornholm. Angaaende det

bornholmske Kridt ytrer han sig paa følgende Maade (S. 281): "Auf Bornholm sind zwei

verschiedene Horizonte der Kreideformation entwickelt. Der tiefere, ein Grunsand durch

Actinocamax westfalicus characterisiert, ist nach Schluter (Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges.

Bd. 36. 1874. S. 851) das Aequivalent des von ihm in Westphalen zuerst beobachteten

Emscher Mergels, der hohere, der Arnagerkalk mit SccqjJiites binodosus Rom., wiirde die

untere Quadratenkreide des Westphålischen Beckens, die Zone des Inoceranms lingua und

der Exogyra laciniata vertreten.« Denne Inddeling optages, som vi senere skulle se,

af Stolley.

Imidlertid havde Lundgren fortsat sine Undersøgelser af det skaanske Kridt; i sine

herom offentliggjorte Afhandlinger omtaler han hist og her ogsaa de danske Kridtaflejringer,

da Kridtet i hans saakaldte "Malmøomraade" slutter sig nær til det sjællandske Kridt. Han

kaster sig særlig over Studiet af Forsteningerne. Af Vigtighed er saaledes hans Monografi

over Kridtbrachiopoderne^). I dette Arbejde giver han tillige en Oversigt over den svenske

Kridt-Litteratur. Angaaende Paralleliseringen af det nyere Kridt med andre europæiske

Dannelser udtaler han sig paa følgende Maade (S. 14): « det synes mig ingalunde

genom paleontologiska grundar bevisadt, att den allmiint antagna parallelismen mellau

Faxekalken och Maestrichtien er fulit såker. Likalitet synes mig identiteten mellau Faxe-

kalken och Calcaire a Baculites i Cotentin och Calcaire pisolilhique bevisad — — —
Allerede tidligere Forskere (Forchhammer, Johnstrup, D.\mes o. a.) havde antydet

Muligheden eller Sandsynligheden af, at det nyere Kridts forskellige Steuarter betegnede

forskellige samtidige Facies; Lundgren slutter sig til denne Tanke, idet han anser Koral-

kalken, Bryozokalken og Saltholmskalken for tre ulige Facies tilhørende samme Tid. Koral-

kalken kan efter hans Mening ikke betragtes som Levninger af et Koralrev, men snarere

') II. Schuodkr: Ueber sciioiic Krciilegcscliicbc der Pioviiizeii Ost- und Wcstpreusscii. — Zeitschr. d.

Dcnlseh. geol. Gescll. Jahrg. 1882. S. 243-87.

B. LiiND(!UBN: Undersokningar cifvcr Brachiopodciiia i Sveriges krilsyslcni. — Lunds Univ. .\rsskr.

Tom. XX. S. 1— 72. Lund 1885.
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som en Banke af Dybhavskoraller
;
Bryozokalken er dannet af Detritus af denne Banke,

medens Saltholmskalken er afsat paa endnu dybere Vand

Angaaende Kridtets Udbredelse paa Falster bringes der Oplysninger i en lille

Notits af M. Jespersen, som anfører Forekomsten af Skrivekridt fra forskellige Punkter af

denne 0, overalt omtrent i Havets Niveau ; enkelte Steder er det efter hans Mening kun

løse Flager^).

1 Anledning af det tyske geografiske Selskabs Besøg paa Bornholm 1889 offentlig-

gjorde JoHNSTRCp sin bekendte Afhandling om Bornholms Geologi^). Han ofrer her nogle

faa Sider paa de bornholmske Kridtdannelser. Ligesom tidligere anser han paa Grund af

Lejringsforholdene Arnagerkalken for yngre end Grønsandet; nogen direkte Overlejring har

han dog ikke set, og han fremhæver tillige, at der ikke er iagttaget nogen Forskel mellem

de to Dannelsers Fauna. Han aftrykker Mørchs Fossilliste fra 1876, da Forsteningerne

ikke i Mellemtiden have været underkastede nogen ny Undersøgelse. Paa Grund af Fore-

komsten af Scaphites binodosus i det nordlige Grønsandsparti er han tilbøjelig til at for-

mode, at dette Parti er jævnaldrende med det sydlige. Johnstrdp synes altsaa at hælde til

den Anskuelse, at alt det bornholmske Kridt i det væsentlige er af samme Alder. Som

paa forrige Side omtalt havde imidlertid H. Schroder forlængst udtalt en anden Mening, og

heri støttes han af E. Stolley, som ved sine Undersøgelser af de bornholmske Kridtbelem-

niter er kommen til det Resultat, at der ved Arnager foruden Westphalicus-Zonen tillige

findes Aflejringer, som tilhøre Mammillatus-Zonen^). Aaret efter (1897) ændrer han i et

mere udførligt Arbejde sin Anskuelse desangaaende noget ^); man kan nu for de born-

holmske (og øvrige danske) Kridtdannelsers Vedkommende opstille den Inddeling, der

findes gengivet paa omstaaende Side.

Til Enkeltheder i delte Arbejde skal jeg senere komme tilbage; kun skal jeg alle-

rede her tilføje, at Stolley bl. a. beskriver et Par ny Belemniter fra Bornholm.

I sin "Geologischcr Fiihrer durch Bornholm » holder Deecke sig til Stolleys Ind-

deling, idet han samtidig bemærker, at denne dog maaske endnu ikke har truffet det rigtige*^).

1) B. Lundbren: Ofversigt af Sveriges mesozoiska bildningar. — Liiiuls Univ. Åissivr. Tom. XXIV. Lund

1888. S. 24—26.

") M. Jespersen: Til Falsters Geologi. - Indbydelsesskrift til de ofl'entlige Afgangs- og Aarsprover 1

Nykjøbing Kathedralskole i Juni og Juli 1886. Nykjøbing p. F. 1886. S. 5—6.

3) F. Johnstrup: Abriss der Geologie von Bornholm. — IV Jahresbericht d. geogr. Gesellsch. zu

Greifswald. Greifswald 1889.

E. Stollet: Einige Bemerkungen iiber die obere Kreide insbesondere von Liineburg und Lagerdnvf.

— Archiv f. Anlhrop. u. Geol. Schlesw. -Holst. Bd. I, Heft 2. Kiel u. Leipzig 1896. S. 171.

^) E. Stollet: Ueber die Gliederung des norddeutschen und baltischen Senen sowie die dasselbe

charakterisirenden Belemniten. — Archiv fiir Anthr. nnd Geologie Schlcsw. -Holst. Bd. IL Kiel und

Leipzig 1897.

6) W. Deec!ke: Geologischer Fiihrer durch Rornholm. — Sammlung geologisrher Fiihrer. III. l?orlin

1899.
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s e n 0 n uden Belemniter

eller Dan ien.

Lellinge Grønsand.

Faxekalk, Limsten, Blegekridt og Saltholmskalk.

Mucronaia -Kridt.

øverste Skrivekridt med Scaphites constrictus og Trigonosema pulchellum.

mellemste Ukendt i Danmark.

nederste Ukendt i Danmark.

Quadratus-Krtdt, henholdsvis

Mammillatus-Kr\At
Ukendt i Danmark.

Grannlafus-Kridit.

Arnagerkalk med Åctinocdnicix inciviDiillcitus mut. hovnhohncnsis

og Inoceramus lingua. Mergelkaik ved Blykobbeaa med Sca-

phites binodosus.

Kiselholdig Kalk ved Mulebyaa med Actinoeamax Lundgreni.

Westfalicus-Kvidt eller

Emschmergel.

Bornholmsk Grønsand med Aet. n-estfaliais og Bhynchonella^)

cordiformi^.

Der gives en Del Oplysninger om de forskellige Forekomster, ligesom der nævnes en Del

Forsteninger baade fra Grønsandet og fra Arnagerkalken (S. 49— 53). I et samme Aar

(1899) udkommet Arbejde om Bornholms sedimentære Dannelser omtaler Gronwall Fundet

af Grønsand umiddelbart Nord for Rønne samt ved Ellebygaarde i Nyker Sogn, paa h\ilket

sidste Sted Grønsandet var fundet ved Boringer i en Dybde af c. 10 M.-).

Allerede nogle Aar i Forvejen var der offentliggjort et vigtigt Bidrag til Kendskabet

om vore Kridtdannelsers Fauna, nemlig Posselts Monografi af de danske Kridtbrachiopoder^).

Hvad Stratigrafien angaar, er Posselt enig med Johnstrup, idet han aftrykker dennes Skema

fra Aaret 1876 (se ovenfor S. 362). Af større Vigtighed ere de Meddelelser, han giver om

de fundne Arters Udbredelse saavel horizontalt som vertikalt.

Et andet vigtigt Arbejde er Rørdams udførlige Beskrivelse af Kridtformationen i en

Del af det østlige Sjælland^). Rørdam påaviser bl. a. her, at Skrivekridtet ved Stenlose og

andre Lokaliteter i det nordøstlige Sjælland ikke er faststaaende, saaledes som af Forch-

hammer antaget, men kun udgøres af løst liggende, større eller mindre Flager; det samme

antydes ogsaa at være Tilfældet med Kridtet paa den forsteningsrige Lokalitet AUindelille

') Stoljæy skriver her — sikkert ved en lapsus calami — Terchratida cordiforwis.

^) K. A Gronwall: Bemærkninger om Bornholms sedimentære Dannelser og deres tektoniske Forhold.

S. 3G— 38. — Danmarks geolog. Undersog. Il R. Nr. 10. Kjobenhavn 1899.

•') H. J. Po.srelt: Brachiopoderne i den danske Kridtformation. — Danmarks geol. l'ndersog. II R.

Nr. A. Kjobenhavn 1894.

K. Rordam : Kridtformationen i Sjælland i Terrænet mellem Kohonhavn og Koge. os paa Sallhohn.

— Danmarks geolog. Undersog. Il R. Nr. fi. Kobenhavn 1897.
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eller Kastrup Skov (S. 11, 2. Note). — Det nyere Kridt danner i det omhandlede Terræn

Undergrunden; dets Forekomst og Mægtighed beskrives; dets Stenarter foreslaar Rørdam

at inddele i Koralkalk, Bryozokalk, Foraminil'erkalk, Kokkolitkalk og Spongiekalk. Koral-

kalken svarer nærmest til Faxekalken, Bryozokalken til Limstenen, Foraminiferkalken og

Kokkolitkalken til Saltholmskalken (og Blegekridtet) og Sponglekalken til den Kalksten, der

med et Museumsnavn betegnedes som Craniakalken
,
og som ligger over Saltholmskalken

(S. 81). Stenarternes petrografiske Beskaffenhed og kemiske Sammensætning beskrives

særdeles omstændelig. De fire ovenfor først nævnte Stenarter betragter han som tilhørende

flre forskellige Facies indenfor det nyere Kridt. Koralkalken formenes afsat paa ringe Dybde

i Modsætning til Kokkolitkalken, som »maa antages at være dannet paa store Dybder ude

paa Bunden af det aabne Hav (S. 85) ; de i Kokkolitkalken indesluttede Forsteninger menes

at være hidførte andensteds fra [o: fra lavere Vand] ved Hjælp af Havstrømme. Bryozo-

kalken og Foraminiferkalken maa efter Rørdams Mening »være dannede paa intermediæ.re

Dybder, Bryozokalken nærmere ved Land end Foraminiferkalken« (S. 86). At der her er

Tale om samtidige Dannelser, fremhæves med følgende Ord: "Efter hvad der foreligger,

vil der derfor næppe være nogen Grund til at antage nogen Forskel i Dannelsestiden for

de fire Kalkstensgrupper, men man maa antage dem for at være samtidige Dannelser, saa

at man ved fortsatte Undersøgelser maaske tør haabe ikke alene at kunne optrække Græn-

serne, men ved at studere Stenartens Beskaffenhed endog Dyb de kurverne for det

Hav, hvori Terrain danien blev dannet« (S. 87).

Flintdannelsen forklarer Rørdam som en <ijevnt fremadskridende Metamorfose fra

Kalkspath gennem Opal og Chalcedon til Kvarts.« Oprindelig har hele Massen været saa

nogenlunde ensartet sammensat; men enkelte Lag have dog ved deres Beskaffenhed været

prædestinerede til at vige Pladsen for Flintlag. Kalken i saadanne Lag er efterhaanden

bleven opløst, samtidig med at Kiselsyren i de omkring liggende Lag er gaaet i Opløsning

og har erstattet Kalken. Paa den anden Side er den opløste kulsure Kalk atter udfældet i

de omliggende Lag, hvor den har afsat sig som krystallinsk Kalkspath i smaa Hulheder,

f. Eks. i Bryozoer. Paa enkelte Steder er denne Omdannelse fuldendt, medens den paa

andre Steder enten er forbleven ufuldendt eller endnu ikke er afsluttet. Den Regel-

mæssighed, hvormed Kalk- og Fliiitlag ofte veksle, antyder "regelmæssig tilbagevendende

Aarsager af en eller anden Art (f. Eks. Aarstiderne) til Lagenes Forskelligheder.« Allerede

paa et meget tidligt Tidspunkt er Massen ogsaa forandret ad mekanisk Vej, idet der har

fundet en Sammensynkning eller "Sætning« Sted, hvilket ses deraf, at alle mere skrøbe-

lige Forsteninger ere omtrent fladtrykte eller knuste uden at have forandret Plads

(S. 87—95).

I Aaret 1899 forøgedes vort Kendskab til det nyere Kridt betydelig, idet der frem-

kom en Del større og mindre Afhandlinger, som dels udelukkende behandlede, dels kun

D. K. P. Vidcnsk. Selsk. Skr., C. Kække, naturvidensk. ag matlicm, Afd. XI. fi.
'^7
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berørte dette Æmne. Hennig offentliggjorde i dette Aar sine Monografier over Echiniderne,

Muslingerne og Korallerne i Skaanes nyere Kridt; der gives her ogsaa Oplysninger om

forskellige Arters Forekomst ved Faxe M- Samme Aar fremkom fra samme Forfatter et

større Arbejde, som indeholder Resultaterne af hans Undersøgelser af det baltiske nyere

Kridts Dannelseshistorie-). Dette Arbejde vil jeg i det følgende faa Lejlighed til at komme

tilbage til adskillige Gange; her skal jeg derfor kun give et ganske kort Referat af de

vigtigste af hans Resultater.

Hennig adopterer Rørdams ovenfor omtalte Inddeling af det nyere Kridts Stenarter

som meget tilfredsstillende og praktisk anvendelig, idet han dog gør opmærksom paa, at

Rørdams Foraminiferkalk og Spongiekalk ikke kendes faststaaende i Sverige. Af Bryozo-

kalken, Koralkalken og Kokkolitkalken gives en særdeles udførlig Beskrivelse, hvori han

særlig kommer ind paa de betydelige Omdannelser, disse Stenarter have været underkastede.

Angaaende Flintens Dannelse i Bryozokalken udtaler han sig saaledes paa følgende Maade

(S. 55—56): "Enligt denna tolkning hau flintan i bryozokalken ett tvåfoldigt ursprung:

1) initialkårnor , bildade på krithafvets botten genom en omlagring af spongieskelettens

opalsubstans, således samtidigt med sedimentationen, 2) sekundår flinta, bildad

oberoende af organismers dekomponering och efter sedimentationen genom en kon-

centration af inom bryozokalken migrerande kiselsyrelosning." Da de petrografiske Forhold

imidlertid ligge noget udenfor nærværende Afhandlings Plan, skal jeg ikke her komme

nærmere ind paa, hvad Hennig forøvrigt meddeler i dette sit første Kapitel.

Hvad de stratigrafiske Forhold angaar, da betragter Hennig Kokkolitkalken som det

nyere Kridts Hovedfacies ; kun pletvis fandt der til forskellige Tider Sedimentation af

Koralkalk og Bryozokalk Sted. Koralkalken danner ligesom Øer i Kokkolitkalken, medens

Bryozokalken danner mere vidt strakte Bænke. Ogsaa i Skaane underlejres det nyere

Kridt ligesom i Danmark af Skrivekridt, saaledes som de af Ldndgren beskrevne Boringer

ved Malmø vise. Da Lejringsforholdene imidlertid ere tydeligere i Stevns Klint, giver

Hennig en kort Beskrivelse af Lagfølgen her, idet han ligesom de danske Forskere lader

det nyere Kridt begynde med Fiskeleret. Dette Lag, som indeholder Stumper af Skrive-

kridt, hviler konkordant paa Skrivekridtet; det gaar jævnt over i Cerithiumkalken («Faxe-

LAGRET" Hennig), som kun er at betragte som en lokal Facies af Bryozokalken. Fiskeleret

danner Overgangen fra Senon til Danien. (Kap. 2).

^) Andkrs Hennig: Faunan i Skånes >ngie krita. I— III. — Bihang till Kgl. Svi-nska Vet.-Akad. Handl.

Bd. 24. Afd. IV. Nr. 2, 7 og S. Stockholm 1898-99.

^) Anders Hennig : Studier oTver bnltiska Yngre kritans bildningsliistoi ia. — (.lOolog. Fiiren. i Slockliolni

Forhandl. Bd. 21. Stockholm 1899. S. 19—82 og 132—188. — HovedresulUterne findes endvidere

gengivne i Andek.s Henxu; : f.cologiselier Fiilirer dnrrli Sehonen. — S.Tmnil. geolog. Ffihrer. VII.

Berlin 1900.
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I Kap. 3 udtaler IIennig sig om det nyere Kridts Alder i Forhold til andre Dan-

nelser udenfor Skandinavien. Han viser, at Desors Begreb "Danienn efterhaanden er

bleven udvidet til at omfatte ret heterogene Aflejringer. Han vil derfor undgaa at benytte

dette Udtryk og bruger i Stedet herfor den gamle Forchhammer'ske Betegnelse »Nyere Kridt"

("Yngre krita«). Han omtaler endvidere, at der flere Steder i Udlandet findes en Diskordans

mellem Senon og Danien i Modsætning til, hvad Tilfældet er herhjemme; i Forbindelse

med denne Diskordans viser der sig da ogsaa en meget stor Forskel i Faunaerne i de to

Aflejringer, hvilket har bevirket, at forskellige Forskere ville drage Danien op til Tertiær-

systemet, hvilket Henmg mener er utilstedeligt. For at vise dette gennemgaar han, hvad

der kendes til Faunaen i det skaanske (og danske) nyere Kridt, og viser, at Faunaen

dannes af en Blanding af kretaciske og tertiære Typer; dens Habitus er dog nærmest

kretacisk. Han kommer til det Resultat, at efter Faunaen at dømme maa det nyere Kridt

være yngre end øvre Maestrichtien , men ældre end Tufeau de Ciply (eocæn). Calcaire å

Baculites de Cotentin tilhører Zonen med Scaphites constrictus Sow. og er altsaa ældre

end det nyere Kridt, medens Pisolithkalken i Parisbækkenet er yngre end dette. Derimod

synes der i det sydlige Rusland og i New Jersey at findes marine Ækvivalenter for det

baltiske nyere Kridt.

I næste Kapitel behandles "det baltiska Yngre krithafvets fysiografii). Da jeg

senere skal komme tilbage til forskellige Enkeltheder i dette Kapitel, skal jeg her nøjes

med at citere følgende Slutningsord: «Den Yngre kritan i Skandinavien afsattes i ett oppet

haf, som vid Annetorp och Faxe hade et djup af ung. 150 famnar. Ofver dessa punkter

strok en med naringsmedel lastad strom i en beståmd rigtning. Faxe triiffades mera

direkt iin Annetorp af denna strom, hvarfor korallbildningarne hår blefvo mera betydande

ån vid Annetorp. Minimitemperaturen i det baltiska Yngre krithafvets yta ung. IS'* C.»

Imod Hennigs Beskrivelse af Lagserien i Stevns Klint fremkom der straks en Protest

fra K. A. Gronwall^. Hennig havde som ovenfor omtalt slaaet Cerithiumkalken sammen

med Limstenen eller Bryozokalken, medens han synes tilbøjelig til at forene Fiskeleret med

Skrivekridtet, idet han dog nærmest betragter dette første som et Overgangsled til det nyere

Kridt. Efter Gronwall er Grænsen mellem Skrivekridt og Fiskeler altid skarp, medens

Fiskeleret gaar jævnt over i Cerithiumkalken ("Faxelaget«) , hvilket Lag igen uden skarp

Grænse gaar over i Limstenen. Fiskeleret kan undertiden næsten fuldstændig forsvinde,

men selv da er Grænsen mellem Skrivekridtet og dets hængende skarp og tydelig.

Gronwall kommer ved sine Undersøgelser til det Resultat, at "Faxelaget [= Cerithium-

kalken] bor tolkas som et ofvergångslag melian skrifkritan och den yngre kritan med

') K. A. Gkoxwall: Några anmaikniiigar om lagerscrien i Stevns Klint. — Geolog. Foren, i Stock-

holm Forhandl. Bd. 21. Stockholm 1899. S. 365-73.

47'
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en fuldståndig blantliiingsfauna" (S. 371). Fiskeleret anser han ligeledes for et Over-

gaugslag.

I sit Svar herpaa hævder Hennig stadig, at Cerithiumkalken er en lokal Udviklings-

form af Bryozokalken, ligesom han paastaar, at ogsaa han har anset Fiskeleret og Ceri-

thiumkalken for Overgangslag ^).

Som alt tidligere nævnt havde v. Koenen allerede 1886 udtalt, at Faunaen i det

saakaldte Øvre Grønsand ved Lellinge var identisk eller dog nær beslægtet med den af

ham beskrevne paleocæne Fauna fra Kjøbenhavns Vestre Gasværk. Til nøjagtig samme

Resultat vare Pergens og Mednier komne under et Besøg paa Mineralogisk Museum i Kjø-

benhavn^). Men disse to Forskere anede endvidere, at man under Betegnelserne "Øvre

Grønsand" og «Grønsandskalk» havde blandet to Dannelser af ulige Alder sammen, hvoraf

den ene var paleocæn , medens den anden maatte henregnes til Kridtet. Deres Ytring

herom lyder saaledes (S. 191): «— — — D'aprés les échantillons que nous avons vus

au musée de Copenhague, il se pourrait que deux couches fasses confondues sous le nom

de sables verts supérieurs: l'une , tres verdåtre, renfermant la faune paléocéne; l'autre,

inférieure a la premiere, plus grisåtre, contenant un seul spécimen de crania ressemblant

beaucoup aux crania de la craie.« Med den sidste Horizont er efter al SandsynUghed ment

Craniakalken. — Dette Arbejde indeholder desuden fra forskellige Lokaliteter en Del Fauna-

lister fra forskellige Horizonter i de danske Kridtaflejringer. Med Hensyn til de strati-

grafiske Forhold indenfor vort Kridt bygge de lo Forfattere paa Johnstrups Undersøgelser.

De ovenfor omtalte korte Notitser angaaende det øvre Grønsands Stilling synes at

være gaaede saa temmelig upaaagtede hen. Fra Johnstrups Haand foreligger der ikke siden

1884 nogen Udtalelse om det øvre Grønsand, men i sine olfentiige Forelæsninger omtalte

han stadig denne Aflejring som tilhørende det nyere Kridt. Yngre Forfattere (Rordam,

PossELT o. a.) vedbleve ligeledes at henregne det øvre Grønsand til Kridtformationen, for-

modentlig fordi de vare ukendte med de ovenfor anførte Udtalelser. Først da GrSxwall for

nogle Aar siden fik paabegyndt en Undersøgelse af Forsteningerne i vore yngste Kridt- og

ældste Tertiæraflejringer, blev Spørgsmaalet atter draget frem. Om disse Undersøgelser er

der desværre hidtil kun offentliggjort et kort Referat af et Foredrag, holdt ved det skandi-

naviske Naturforskermøde i Stockholm 1898^^). Efter Gronw.\ll er Craniakalken nu kendt

som faststaaende fra følgende Lokaliteter, hvoraf de 4 første ligge i Kjobenhavn-Frederiks-

') Geol. For. i Stockholm Forhandl. Bd. 21. Stockholm 1S99. S. 379—81.

l']i). Per(!ens et A. Meunieu: La faune des bryozoaires garumniens de Faxe. — knw. Soc. MalacoL

dc Delgique. T. 21. Bruxelles 1S8G.

•') K. A. GiiONWALL : Danmarks yngsta kril- och iildsta tertiaraflagviiigar. — Forliaiidl. \id Ijdc Skand.

Naturforskaremolet i Stockh. 1898. Stockholm 1899. S. 223—28. — Allerede ct Par Aar i Forvejen

havde samme Forl'alter ganske kort omlatl del yngre Gronsands Alder. iMedd. Ira Hansk geol. Foren.

Nr. -i. Kobenhavn 1897. S. 71—72).
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berg: 1) Kjøbenhavns Havn (udfor Larsens Plads), 2) Vestre Gasværk, 3) Vesterbro (mellem

Vesterbrogade og Gammel Kongevej), 4) Vodroffgaard, 5) Aashøj og 6) Herfølge. I stor

Mængde findes den som løse Blokke i Omegnen af Kjøbenhavn og Kjøge. Fossilindholdet

omtales ganske kort ligesaa vel som den petrografiske Beskaffenhed, hvilken sidste er

meget forskellig for de forskellige Lokaliteter. Med denne Zone slutte Kridtaflejringerne i

Danmark. Allerede her (Foredraget er holdt i Sommeren 1898) udtaler Gronwall, at

Cerithiumkalken (» Faxelaget n) er et "tydligt och beståmdt ofvergångslag mellan skrifkritan

och den yngre kritan med en tydlig blandningsfauna«.

Samme Aar (1899), som dette Referat blev trykt, viser Gronwall i nogle Smaa-

notitser om Kridtet i Jylland, at man ved en Brøndgravning ved Løgstør havde fundet

vekslende Lag af Blegekridt og Limsten, hvoraf fremgaar, at Forchhammer saa ret, da han

antog disse to Dannelser for at være samtidige^). En lignende Veksellejring mellem

Saltholmskalk og Blegekridt var iøvrigt allerede 1867 bleven iagttagen af Johnstrup i et

Brud paa Saltholm ; det af Johnstrup her optagne Profil blev imidlertid først offentliggjort

senere^).

Endvidere meddeler Gronwall, at han ved Aggersborggaard har fundet en Dannelse,

som antagelig bør anses for en Repræsentant for Cerithiumkalken ("Faxelaget"). I en Note

tilføjes tillige, at det er lidet sandsynligt, at man ved Herfølge virkelig har fundet hele den

for Stevns Klint karakteristiske Lagserie, saaledes som af Forchhammer angivet.

Endnu et Værk fra Aaret 1899 maa her omtales, nemlig den ovenfor citerede

"Danmarks Geologi« af N. V. Ussing. I dette Arbejde gives der i almenfattelig Form bl. a.

en Oversigt over vort nuværende Kendskab til Danmarks Kridtaflejringer. Foruden tidligere

Forskeres Resultater bringes der her adskilligt nyt, særlig hvad Aflejringernes Udstrækning

saavel horizontalt som vertikalt angaar. Enkelte Punkter skulle her berøres.

Efter Ussing's Anskuelse er Skrivekridtet afsat paa Bunden af et temmelig dybt

Hav; henimod Slutningen af Skrivekridttiden hævede Havbunden sig, og store Stræk-

ninger bleve til tørt Land; her i Danmark var der dog endnu Hav, men med ringere

Dybde end tidligere, og i dette Hav afsatte det nyere Kridts Stenarter sig. Netop denne

ringe Dybde, der dog endnu ingenlunde var ubetydelig, bevirkede i Forbindelse med Hav-

strømninger, at der blev større Variation i de afsatte Stenarters Beskaffenhed, saaledes

som vi kende det fra det nyere Kridt. Først henimod Tertiærtidens Begyndelse hævede

Havbunden sig saa meget, at der blev lavt Vand over større Strækninger (S. 79—81;

S. 104). Skrivekridtet maa (sandsynligvis) overalt her i Landet engang have været dækket

1) K. A. Gronwall: Smånotitser om Jyllands kiita. — Meddel. Ira Dansk geolog. Forening. Nr. 5.

Kjøbenhavn 1899. S. 65—72.

') N. V. UssiNu: Danmarks Geologi i almenlaUeligt Omrids. — Danmarks geol. Undcrsog. Hl R. Nr. 2.

Kjøbenhavn 1899. S. 92.
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af del nyere Kridts Stenarter ; saaledes er Tilfældet imidlertid ikke nu til Dags , da vi paa

store Strækninger finde Skrivekridt umiddelbart under de løse Jordlag. Dette beror derpaa,

at Kridtet efter sin Dannelse har været udsat for stærke nedbrydende Kræfter, hvorved der

(særlig under Istiden) er bortført en ret betydelig Del
;

paa store Strækninger have disse

Kræfter bortryddet alt det nyere Kridt og ere naaede ned i Skrivekridtet, der herved

kommer til at danne den faste Undergrund. Som en anden vigtig Faktor, der har haft

stor Indflydelse paa den nuværende LMbredelse af Skrivekridt og Nyere Kridt, angives

Jordskorpebevægelser, der have fundet Sted efter Kridttiden, sandsynligvis efter Tertiær-

tidens Afslutning (S. 104— 106). — Saltholmskalken betragtes som en Hærdningsform, dels

af Blegekridt, dels af Limsten; dens sprækkefyldte øverste Del er af stor Betydning for

Grundvandets Bevægelser i Jorden, hvorfor den spiller en stor Rolle for V^andforsyningen

(S. 94— 95). — Den mærkelige, bølgeformede Lagdeling, som Limslenen i Stevns Klint ud-

viser, forklares som en Følge af, at det Bryozoliv, hvis Rester dannede Kalklagene, ikke

var jævnt fordelt overalt paa Havbunden (S. 85). — Grunden til Flintens lagvise Forekomst

søges i en vekslende mere eller mindre tæt Bevoksning af Kiselspongier paa Havbunden (S. 70).

— Endvidere meddeles her en udførlig Beskrivelse af Klinterne ved Grenaa (S. 96—98).

Til Slutning kan nævnes, at man i forskellige af de af "Danmarks geologiske

Undersøgelsen udgivne Kortbladsbeskrivelser finder detaillerede Angivelser om Kridtforma-

tionens Forekomst.

Oplysninger om den praktiske Anvendelse af Kridtsystemets Bjærgarter gives af

N. V. UssiNG i hans nylig offentliggjorte Arbejde om Mineralproduktionen i Danmark^).

Idet jeg her slutter denne historiske Oversigt, skal jeg endnu kun tilføje, at der

hist og her i den fremmede Litteratur er fremkommet spredte Ytringer om dansk Kridt,

særlig om det nyere Kridts Stilling til forskellige udenlandske Dannelser. Enkelte af disse

Ytringer ere allerede omtalte i det foregaaende, og andre skulle blive fremdragne i det

følgende.

") N. V. UssiNG : Mincialpiodiiklioiicn i Danmark ved Aaret 1900. — D;iiiiiinrks gcolui;. liidcisog. UH.
Ni\ 12. Kjøbeiihavn 1902.
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II. Nye Undersøgelser.

Som i det foregaaende (S. 350 og 353) omtalt havde man allerede i første Halvdel

af forrige Aarhundrede to Gange begyndt Forarbejderne til en uGaea danica«, til en af

Afbildninger ledsaget Beskrivelse af de i Danmarks Jordbund forekommende Forsteninger,

og i begge Tilfælde synes man særlig at have haft Opmærksomheden henvendt paa vore

Kridtforsteninger, navnlig fra Danienetagen. Men hverken for Beck eller for Forchhammek

og Steenstrdp lykkedes det at naa længere end til Forberedelserne, skønt disse synes i

begge Tilfælde at have været ret vidt fremskredne. Det eneste offentliggjorte Resultat var

for Beck's Vedkommende en Liste over Forsteninger fra Møens Klint og for de andres

Vedkommende en lignende Liste over Forsteninger fra Faxe; denne sidste Liste indeholder

en Del nye Arter, som dog hverken beskrives eller afbildes. Allerede tidligere havde

Stkenstrup offentliggjort et Par smaa Afhandlinger om vore Kridt-Cirripeder Efter at de

ovenfor omtalte Forsøg vare strandede, hengik der lang Tid, inden man atter optog Planen.

Man søgte nu at gennemføre den ved at stille sig det mere begrænsede Maal at bearbejde

en enkelt Dyregruppe fra alle vore Kridtdannelser eller ogsaa at undersøge hele Faunaen

fra en enkelt eller flere nærliggende Horizonter. Som et Forsøg i denne sidste Retning

maa Morch's Bearbejdelse af Faunaen i det bornholmske Kridt betragtes ; det eneste

offentliggjorte Resultat af dette Arbejde er den tidligere (S. 361) omtalte Faunaliste, der

imidlertid maa betragtes som fuldstændig uanvendelig. Mørch fik ogsaa paabegyndt en

Undersøgelse af Faxe-Forsteningerne, men naaede ikke at fuldføre dette Arbejde.

Af enkelte Dyregrupper ere flere blevne bearbejdede. Allerede 1866 udkom

v. Fischer-Benzons Afhandling^) om Brachyurerne og Anomurerne i Faxekalken, et Arbejde,

som for et Par Aar siden er bleven revideret og suppleret af K. O. Segerberg^) og H. Woodward^).

') Jap. Steenstrup: Om Forverdenens Dyrearter af de tvende Familier Anatiferidac (Giiay) og

l'olicipedidae (Gray). — H.Krøyers Naturhist. Tidssltrift. I Bd. Kjøbenhavn 1S37. S. .3.VS— 70.

Jap. Steenstrup: Bidrag til Cirripedernes Historie i Fortid og Nutid, — Ibid. II Bd. Kj(d)enliavii

1839. S. 396—436.

2) R. V. Fischer-Benzon : Ueber das relative Alter des Faxekalkes etc. Kiel 1866.

^) K. 0. Segerbero : De anomura ocli brachyura dekapoderna inom Skandinaviens Yngre krila. —
Geol. Foren, i Stockholm Forhandl. Bd. 22. Stockholm li)00. S. 347-94.

*) Henry WooinvARO: Grustacea Ironi the Upper Crelaccous ol' Faxe, Denmark. — Geol. Mag. New

.Ser. Dec. IV, Vol. VIII. London 1901. S. 486— 501.
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Ogsaa en Del af Bryozoerne fra Faxe er beskreven, nemlig af Pergexs og Meunier, hvis

Afhandling heroin er omtalt i det foregaaende (S. 370). Fiskeresterne, næsten udelukkende

Hajtænder, ere blevne bearbejdede af Davis medens Posselt i sit S. 366 omtalte Arbejde

undersøgte og beskrev vore Kridtbrachiopoder. I de S. 368 nævnte Afhandlinger, hvori

Hennig beskriver Koraller, Echinider og Muslinger fra Skaanes Danien, omtales lejlighedsvis

ogsaa Former fra de tilsvarende Dannelser i Danmark.

Mindre Bidrag til Beskrivelsen af vore Kridtforsteninger leveredes allerede i ældre

Tid af V. ScHLOTHEiM i hans bekendte oPeirefactenkunde", i nyere Tid af Schluter^), Stolley^)

og Gronwall*). Endelig kommer hertil de tidligere offentliggjorte Afsnit af mit Arbejde

over Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer.

Man vil af det foregaaende se , at betydelige Partier af vore Kridtfaunaer ere be-

arbejdede. 1 de følgende Faunalister har jeg dog kun optaget Brachiopoderne og

Molluskerne. De ældre Arbejder, der omhandle andre Dyregrupper, trænge nemlig til

Revision, og de yngre til Supplering, særlig hvad Lokaliteterne angaar. Ved at tage for

meget Hensyn til disse Arbejder vilde man derfor let faa et falsk Billede af Faunaen i

de forskellige Aflejringer og paa de forskellige Lokaliteter. Ser man saaledes paa Crustace-

faunaen, faar man let af de tre Arbejder, hvori den behandles, det Indtryk, at Fasekalken

er den eneste Kridtaflejring her i Danmark, i hvilken man har fundet brachyure og

anomure Decapoder, medens Sandheden dog er, at Levninger af saadanne Dyr ogsaa ere

fundne i Saltholmskalken paa Saltholm og i Bryozokalken i Jylland. Ogsaa for Korallernes

Vedkommende — for at tage et andet Eksempel — vilde Billedet ikke blive overensstem-

mende med Virkeligheden. Vilde man optage denne Dyregruppe i Faunalisten, maatte

man nemlig henholde sig til Hennigs Monografi over Korallerne fra det skaanske (og danske)

Danien, det eneste Arbejde, der er ofTentliggjort om vore Kridtkoraller. Men heri omtales

kun Koraller fra Annetorp og Faxe , medens Skrivekridtkorallerne selvfølgetig ere udeladte,

og Korallerne fra Blegekridtet og den jydske Bryozokalk heller ikke ere medtagne.

Af disse Grunde har jeg ment kun at burde optage Brachiopoder og Mollusker

i Faunalisterne, netop fordi Hensigten med disse er en Sammenligning mellem de for-

skellige Aflejringer og de forskellige Lokaliteter. Denne Indskrænkning udelukker selv-

') James VV. Davis: On the fossil Fish of the Cretaceous formations of Scandinavia. — Scient. Transacl.

Roy. Dublin Soc. Vol. IV. (Series II.) Dublin 1890. S. 363-434.

^) Cl. Schluter: Ueber einige exocyclische Echiniden der baltischen Kreide und doven Hett. —
Zeitschr. d. Deutsch. geol. Gesellsch. Jahrg. 1897. Berlin 1897. S. 18—50.

Cl,. Schi.utek: Ueber einige baltische Kreide-Kchiniden. — Ibid. S. 889— 905.

Ogsaa i samme Forfatters bekendte Arbejde "Cephalopodcn der oberen deulsrhen Kreide«

findes enkelte danske Kridtforsteninger omtalte og beskrevne.

') E. Stoi.let: Ueber die Gliederung des norddeutsch. u. balt. Senen etc. Kiel und Leipzig 1897.

') K. A. Gronwalt. : Sliiktet Dhttyodon i Danmarks l<rita. — Medd. fra Dansk geol. Foren. Nr. (>.

Kjobenhavn 1900. S. 73— 80.



41 375

følgelig ikke i det følgende en Omtale af forskellige Forsteninger af andre Grupper, som

kunne være særlig karakteristiske for en Aflejring eller for visse Lokaliteter. Men selv

om Listerne paa denne Maade ere indskrænkede, maa de dog, som senere skal omtales,

benyttes med en vis Varsomhed, da man ellers let ledes til mindre rigtige Kesultater.

Som Grundlag for Listerne tjener for Brachiopodernes Vedkommende Posselts Arbejde;

dog har jeg foretaget enkelte Rettelser, idet Posselts Angivelse af Horizont undertiden er

fejlagtig; paa et Par Punkter er jeg heller ikke enig med ham i hans Bestemmelser.

Naar Listerne i det hele taget for Brachiopodernes Vedkommende ere blevne noget

fyldigere, end man efter Posselts Arbejde kunde vente, da skyldes dette de senere Aars

Indsamlinger.

For Molluskernes Vedkommende støtte Listerne sig til de to første Dele af mit

Arbejde over denne Dyregruppes Forekomst i vore Kridtaflejringer. Ogsaa her ere Listerne

imidlertid undergaaede nogle Ændringer, idet Skrivekridtlokaliteten «Daniai' ved Mariager-

fjord nu optræder med en temmelig rig Fauna, hvilket skyldes de righoldige Samlinger,

som Hr. Inspektør Rosenberg i den nyeste Tid har skænket Mineralogisk Museum.

Af den Inddeling af vore Kridtaflejringer, som jeg anser for den retteste, og som

skal begrundes nærmere i det følgende, har jeg allerede i Indledningen til første Del af

dette Arbejde givet en kort skematisk Oversigt, som her skal gengives i en lidt fyl-

digere Form

:

Danien.

Craiiiakalk. Crania tuherculata Nilss.

Saltholmsknlk, BlegekiiiU,

LJiyozokalk, Koralkalk.

1
AvancJiytes sulcata Goldf.

/ Dromiopsis rugosa v. Schloth. sp.

Lakune.

Yngre Senrm.

Cei'ithiumkalk.

Ananehgtes ovatn Lerke.

Scaphite^ constrictus Sow. sp.

Belemnitellannicronatay.ScuhnTii.s'p.

l'^iskeler.

Skrivekridt.

•f

Ældre Senm..

Arnagerkalk, Mergel ved

Iflykobbeaa.

1 InoceraniHS lingna Goldf.

/ Actinocamax bornholmenfsis Stolt.ky.

Mergel ved Mulebyaa. Actinocamax Lundgreni Stolley.

Gronsandet paa Bornholm. Actinocamax loestfalicus Schlut.

D. K. D. Vidcnsl:. Sclsk. sitr., 6..R(okkc, natiirvidensk. og mathem. Afd. XI. B. 48
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Man ser af dette Skema, at vi her i Danmark ikke have eller ikke kende nogen

uafbrudt Rækkefølge i Kridtdannelserne, idet der er en stor Lakune mellem det yngste

bornholmske Kridt (Zonen med Inoceramus Ungua Goldf.) og det ældste kendte Kridt i

det øvrige Danmark (Zonen med Scaphites constridus Sow.). Denne Lakune er dog

sikkert kun tilsyneladende, idet vi ikke kende de Aflejringer, som ligge under vort Skrive-

kridt. Langt mindre er den Lakune, som er angivet mellem Senon og Danien, og hvis

Eksistens jeg skal søge at klarlægge i det følgende.

Det fremgaar af Faunaliste I (S. 377), at der i alle vore Kridtaflejringer tilsammen

er fundet 42 Arter Brachiopoder, 86 Arter Lamellibranchiater, 35 Arter Gastropoder saml

26 Arter Cephalopoder , i alt 189 Arter. Fordelingen af disse Arter i de forskellige Af-

lejringer er imidlertid, som vi senere skulle se, meget ujævn; de fleste have en meget

ringe Udbredelse, særlig i vertikal Retning, medens det modsatte er Tilfældet med andre

Arter. Af disse sidste kan saaledes fremhæves Gryphaea vesicularis Lam.
, der er funden

paa de allerfleste af vore Kridtlokaliteter, de bornholmske dog fraregnede. Af Former med

meget ringe Udbredelse kan særlig nævnes en Mængde Mollusker, som hidtil kun ere

fundne ved Faxe.

Hvor stort Antallet af Arter er i de enkelte Hovedafdelinger af vort Kridt, kan ses

af følgende tabellariske Oversigt, som tillige viser, hvor mange Arter der er fælles for de

forskellige Hovedafdelinger (her bortses fra de usikre Arter):

Ældre Senon Yngre Senon Danien

Ældre Senon 41 13 5

Yngve Senon 99 20

Danien 82

Kun følgende 4 Arter ere fælles for alle 3 Afdelinger : Lima se»iisi(Jcafa Nilss. sp..

Ostrea semiplana Sow., O. hippopodiiim Nilss. og E.roc/j/ra laferaUs Nilss. sp. Desuden

er Peden inversus Nilss. funden saavel i vor ældste som i vor yngste Kridtaflejring;

at den ikke er funden i de mellemliggende Aflejringer, beror vel paa, at disse tilimro

andre Facies.

Den nærmere Undersøgelse af Udbredelsesforholdene vil det falde naiurligt at

komme ind paa under Omtalen af de enkelte Afdelinger af vore Kridtaflejringer.



Fauualiste 1.

Brachiopoderues o«- Molliiskeriies Udbredelse i Danmarks Kridtaflejriuger.

A. Brachioi)oda.

1. Lingulu cretacea Ldcjrn

2. Crania ujnabergcnsis Re'J'z

3. — costata Sow

4. — barbata v. Hag

5. — larva v. Hag

6. — tuberculata Nilss

7. — transversa Ldgrn

8. — 2)arisiensis Defr

9. — antiqua Defr

10. Rhynchondla cfr. ala (Marklin), Bronn.

11. — mantelliana Sow
12. — cordiforniis Posrelt

13. — plicatilis Sow
14. — sp

15. — inciirva v. Schloth. sp. ..

16. — faxensis Posselt

17. — fhmtracea v. Scihloth. sp. .

18. Terehratulina striata Wahlim;. sp

19. — gracilis v. Schloth. sp. . .

.

20. — Gisii V. Hag. sp

21. — semiglohularis Pos.selt. . ,

.

22. Terebratula capillata (I'Archiac. .......

23. — sp

24. — rhomboidalis Nilss.?

25. — biplicata Sow

2fi. — Fittoni v. Hag

27. — obesa Sow
28. — carnea Sow

29. — lens Nilss

30. — fallax Ldcjrx

31. — faxensis Posselt

32. — Mobergi Lugrn.

33. Terebratella Humholdti v. Hag. sp

34. Trigonosenia 2>ulcheHunt. Nilss. sp

35. Kingena Kma Defr. sp

36. Mtujas pumilus Sow

37. Argiope Bronnii v. Hag. sp

Ældre
Senon

+
+

Yngre
Senon

Danien

+

+

+

+
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Faunaliste 1 (fortsat).

38. Ar<jio2)f- danica de Morgax sp

39. — acuta Posselt

40. — Johnstriqn Posselt

41. — faxensis Posselt

42. Thecidium vermiculare y. Schloth. sp.

B. Lamellibrancliiata.

43. Avicula danica Ravk

44. — pectinoides Reuss

45. — II. sp.? Ravn

46. — faxensis Ravn

47. Pecten pulcliellii,s Nilss

48. — inflexus v. Hag

49. —
• viryatus Nilss

50. — subaratus Nilss

51. — fenestratus Ravn

52. — monotiformis Hng.

53. — tesselatus Hng

54. — cretosus Defr

55. — — var. nitida (Sow.)

56. — serratus Ntlss.

57. — septemplicatus Nilss

58. — trisulcus v. Hag

59. — variabilis v. Hag

60. — Nilssoni Goldf

61. — laevis Nilss.?

62. — rotimdus v. Hag

63. — S2)atJmlatus Roem

64. — inverstis Nilss

65. Vola qtiinquecostata Sow. sp

66. — striato-costata Golde. sp. .

.

67. Lima semisidcata Nil.ss. sp

68. — decussafa Mun.st

69. — bisiolcata Ravn

70. — Forchhanmieri

71. — densestriata Hng

72. — Gcinitsi v. Hag

73. — Hoperi Mant
74. — Goldfitssi V. Hag

Ældre
Senon

Yngre
Senon

Danien

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
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Faunaliste 1 (fortsat).

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Lima DunJceri v. Hag
— Holzapfeli Hncj

— cUnticulata Nilss

— gramdata Nilss. sp

Gervilleia sp

Inoceramus Lingna Goldf
— lohatus MtiNST

Pinna decussata Goldf
— sp

Flicatula sp

Spondylus truncatus L.\m.?

— s2nnosus Sow. sp

— latus Sow. sp

— Dutenqdeanus (I'Okb

— faxensis (M. U. H.), Lugkn.

— danicus (M.U.H.), Ravn. . .

Dimyodon Nilssoni v. Haij. sp

— costatus GuoNw
— Bohmi Stolley

Ånomia pseudoradiata d'ORU

Flacunopsis undulata S. MtfLL

Ostrea incurva Nilss. eniend. Hng. .

.

— semiplana Sow
— Merceyi Goq
— hi2)popodium Nilss

— reflexa (M. U. H.), Ravn

Gryphaea vesicularis Lam

Exogyra lateralis Nilss. sp

Modiola Cottae Roem. sp

— Ciplyana Ryckh. sp.?

Litliodomus rngosus d'ORi)

Nncula sp

Macrodon macrodon Ldgrn. sp

Arca Forchhammeri Lhgrn
— tenuidentata Hn(j

sp.

Cacullaea eremUafa Ldgrn. sp

Isoarca ohliquedentata (M. U. H.), Ldgrn.

Pectunculus sublenticularis Ravn

Ældre
Senon

Yngre
Senon

Danien

+

+
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+

+

+

+
+
+
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+
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Faunaliste 1 (fortsat).

114. Limoj)sis Honinghausi J. MtiLi.. sp.

115. Gyropleura Munsteri v. Hag. sp. ..

116. Chama 2)ulchra (M. U. H.), Ravn. . .

.

117. Crassatella faxensis Ravn

118. Lucina sp

119. Cardimn Schlotheimi Lugkn

120. — Vogeli Hng
121. — sp

122. Isocardia faxensis (M. U. H.), Ldgrn.

123. Veniella ii. sp. Ravn

124. Neaera cauduta NiLSS. sp

125. — sp

126. Pholadidea sp.?

127. Teredo sp

128. — sp

1 29.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

C. Gastropoda.

Emarginula coraUiorum (M. U. H.), Lik

Pleurotomaria niloticiformis v. Schlo'

Solarium selandicum Ravn

Tylostoma ampullarianforme Ravn.

Scalaria elegans Ravn

Siliqiiaria ornata (M. U. H.), Lu(!I!N.

Ccrithium pseudotelescojmivi (M. U. H.),

— selandicuvi (M. U. H.), Ldrkn
— balticnm Forchh
— Sartorii S. Mull. ?

— fenestratum Ravn
— faxensc Ravn
~ Moltkianum (M. U. H.), Ravn

Apurrhais stenoptcra Goi,i)i>\ sp

— Schlotheimi Roem. sp

Cypraca spirata v. Schi-oth. sp

— bnllaria, v. Schloth. sp

— globuliformis (M. TJ. H.), Ravn.

Tritoiiiuiii fenestratum Ravn
snbglah'um Ravn

— biplicntnm (M. U. II.), Ravn.

— sp

Nassa '! sitpracretacea Ravn

KN. . .

H. sp.

Yngre
Senoii

o

+

Ældre
Senon

Danien

+
+

+

+

+
+

+

+

+
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Faunaliste I (fortsat).

152. Fusus faxenain Ravn
153. Fasciolnria glabra Ravn

154. Volutomitra quinqiieplicnta Ravn.

155. Voluta faxensis Ravn

156. Voluta (Lyria?) sp

157. — (Volutilithes) sp

158. Ancilla Milthersii Ravn

159. Plenrotonia faxensis Raa^n

1G0. — Ceriihiormn Ravn. . . .

1C)1. — Steenstrtqni 'RjS.vis. ...

162. Conus sp

163. Cinulia danica Ravn

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

D. Ceplialopoda.

Nant.ilns darnpensis Sc'Hi.iiT

— Bellerophoii (M. U. H.), Ldgrn.

— patens Kneb
— danicus v. Schloth. sp

— fricator Beck

Phylloceras velledaeforme Schlut. sp.

.

Hamites cylindraceiis Defr

Baculites vertebralis Lam
— Valognensis Joh. Boehm
— Knorrianus Desm

Desnioceras Liineburgense Schlut. sp.

Scaphites inflatns Roem
— binodostts Roem
— n. sp.? Stolley

— constrictus Sow. sp

— Rotneri d'OiiB

— tridens Knek.?

Schloenbachia sp

Ammonites n.sp.? Schlut

Aptychus I

— 11

Actinocaniax verns Mill

— rvestfaliciis Schlut

— Lundqreni Stolley

— bnrnJiobnensis Stolley. ,

Bclemvitella mucronnta v. Schloth. sp

Yngre
Senen

Ældre
Senon

+

+

+

+

+

+

Danien
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1. Ældre Senon.

1 Danmark har man som bekendt kun paa Bornholm fundet Aflejringer tilhørende

det ældre Senon. De bestaa dels af mere eller mindre glaukonitholdigt Sand eller Sand-

sten, Grønsand, dels af en graalig, uren Kalksten, Arnagerkalk; endvidere findes

forskellige Mergelarter. Faunaen i disse Aflejringer var som tidligere omtalt underkastet

en foreløbig Bearbejdelse af Mørch. Da det imidlertid var i høj Grad ønskeligt at faa

iværksat en mere indgaaende Undersøgelse, benyttede jeg i Vinteren 1897—98 et længere

Ophold i Miinchen til at bearbejde Mineralogisk Museums Kridtforsteninger fra Bornholm.

Det viste sig snart, at dette Materiale som omtalt S. 361 havde sine Mangler. Efter min

Hjemkomst fra Udlandet tilbragte jeg derfor et Par Uger paa Bornholm og indsamlede

da en Del Kridtforsteninger, navnlig fra Grønsandet ved Bavnodde. Forsteninger ere

hyppige paa denne Lokalitet og ret vel bevarede for Flertallets Vedkommende. Det var

min Hensigt at fortsætte disse Undersøgelser i dé følgende Aar, men da »Danmarks

geologiske Undersøgelse« i 1899 begyndte en grundigere geologisk Undersøgelse af Born-

holm, laa den Antagelse nær, at denne Institution ogsaa vilde udstrække sine Under-

søgelser til Kridtet, hvorfor jeg besluttede at undersøge Kridtet i andre Dele af Landet.

Dog fortsatte jeg for Molluskernes Vedkommende min Bearbejdelse af Faunaen, og Resul-

tatet heraf blev offentliggjort i de to første Dele af nærværende Arbejde.

1 hosstaaende Liste II findes anførte de Brachiopoder og Mollusker, som

kendes fra det bornholmske Kridt. Paa Grund af den ovenfor omtalte Omstændighed, at

en Del af det til Grund for Listen liggende Materiale bestaar af løse Strandsten, kan

denne Liste dog kun anvendes med en vis Forsigtighed; muligt er det. at en eller flere

Arter maa udgaa af Listen, fordi de tilhøre en Horizont, som ikke kendes faststaaeude paa

Bornholm. I Listen har jeg ogsaa saavidt muligt angivet Findestederne for de enkelte Arter.

At gøre dette har imidlertid sine Vanskeligheder, da en Del af de ældre Etiketter kun

lyder paa nBornholmw, og andre, særlig tilhørende Forsteninger fra Arnagerkalken . bære

Paaskriften «Arnageri), skønt en væsentlig Del af disse Forsteninger sikkert er samlet ved

Horsemyreodde.

At man ved fornyede Indsamlinger vil kunne forøge Listen med liere Arter, er i

høj Grad sandsynligt; ved Bavnodde lykkedes det mig saaledes under et kort Besøg at

finde flere Arter, der ikke tidligere vare kendte fra Bornliolni. Men man maa da lægge

Hovedvægten paa Indsamlinger i de faststaaende Aflejringer og ikke som oftest hidtil noje?

med at undersøge de lettere tilgængelige, løse Strandsten, der stamme fra vidt forskellige

Horizonter.

Tør man saaledes ikke tillægge denne Fauualiste i sin Helhed for megen Na'gl.

er don dog tilstrækkelig til al faslslaa Alderen før forskellige af Anejringernes Nedkom-
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Faimaliste II.

Bracliiopodernes og Molliiskernes Udbredelse i det ældre Senoii.

A. Bracliiopoda.

10. Rhynclionella cfr. ala (Marklix.), Bronn.

11. — manfelliana Sow
12. — cordiformis Posselt

22. Terebratnla ccqnllata cI'Archiåc

23. — sp

24. — rhomboidalis Nilss.?

25. — hiplicata Sow

48.

49.

50.

61.

55.

56.

57.

60.

61.

63.

64.

65.

67.

73.

78.

80.

81.

86.

87.

96.

97.

99.

102.

127.

B. Lamellibrancliiata.

Pecten inflexus v. Hag
— virgatiis Nilss

— subaratus Nil.?s

— fenesfratus Ravn
— cretostis Defh. vav. nitida (Sow.

— serrattis Nilss

— septemplicatus Nilss

— Nilssoni Goldf
— laevis Nilss.?

— spatliulatus Roem
— inversiis Nilss

Vola quinquecostata Sow. sp

Lima semisulcafa Nilss. sp

— Hoperi Makt
— granulata Nilss. sp

Inoceramus Lingua Goldf
— lobatus MiiNST

Spondylus spinosus Sow. sp

— latns Sow. sp. '

Ostre<i incurva Nilss. emeiul. Hng. . .

.

— semipilana Sow.

— hippopodinm Nilss

Exogyra lateralis Nilss. sp

Teredo sp

C. Gastropoda.

142. A2)orrhais sUnoptera Goliif. sp.

143. — Schlotheimi Roeji. sp.

Grønsand og Mergel

+

+

+

+
+

Arna-
gerkalk

+

+

+

+
+

+

+
+
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Faunaliste 11 (fortsat).

D. Cephalopoda.

175. Scaphites inflatus Roeai

17G. — hinodosus Roem
1 77. — n. sp.? Stolley

181. Schloenbachia sp

185. Actinocamax vems Mtll

186. — westfalicus Schlut

187. — Lundgreni Stolley

188. — hornJiolmensis Stolley

mende. Som tidligere (S. 365) omtalt, have SchrOder og Stolley henført Gronsandet paa

Bornholms Sydvestkyst til Emschkridtet, og dette maa vel i Hovedsagen være rigtigt, da

Actinocamax ivestfalicus SchlOt. er en temmelig hyppig Forstening baade ved Bavnodde

og Horsemyreodde. Om alt Grønsandet i dette Parti tilhører den nævnte Horizont, er

imidlertid et andet Spørgsmaal, der vel endnu ikke kan afgøres med tilstrækkelig Sikkerhed:

allerede Stolley har gjort opmærksom paa, at Scaphites inflatus Rom. synes at fremtræde

paa et tidligere Tidspunkt paa Bornholm end i Nordtyskland, idet den i del bornholmske

Grønsand er funden sammen med Actinocamax toestfalicus ScHLtT. , medens den i rsord-

tyskland først optræder i den noget yngre Horizont med Inoceramus Lingua Goldf. og

In. lobatus Monst. Selvfølgelig er det muligt, at Scaphites inflatus Rom. har en noget

forskellig vertikal Udbredelse paa forskellige Lokaliteter, men jeg anser det dog ikke for

fuldstændig udelukket, at det ved nærmere Eftersyn kunde vise sig, at Gronsandet paa

Bornholms Sydvestkyst tilhører begge de nævnte Horizonter.

Da det særlig var denne Del af de bornholmske Kridtaflejringer, jeg undersngte

under mit Besøg i Aaret 1898, skal jeg her ganske kort fremsætte de vigtigste af mino

Iagttagelser, navnlig angaaende Grønsandets Udbredelse. Jeg maa dog fremhæve, at mit

Besøg var meget kortvarigt, og at mine Iagttagelser derfor maaske ikke alle ero holt paalideh'go.

Gaar man langs Stranden fra Stampeaaens Udlob og mod Sydnsl. trætTei' man i

Begyndelsen hist og her Aflejringer tilhørende Ræt-Lias, indtil man omtrent midtvej?

mellem Korsodde og Bavnodde for første Gang stoder paa Gronsand. iKm' hor or lilgaMigoligt

paa en Stræ,kning af c 10 M. Maaske strækker det sig ondnu noeot hrngoro op mod

Korsodde. Ser man Ira del omtalti' Piuikt mod Sydost , lioniirrkor man on >i(ii' iMii'skol

Grønsand Og Mergel Arna-
gerkalk
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paa Klintens Bevoksning, idet Plantevæksten paa den nederste (større) Del af Klinten er

saftiggrøn^) og til Dels bestaar af limnophile Arter, medens den øverste (mindre) Del er

bevokset med Hedelyng i smaa flade, niegel lave Tner, til Dels med mellemliggende bare

Pletter, som dog ogsaa kunne afgive Voksested for forskellige Xerophiler. Den grønne Del af

Klinten er næsten overalt betydelig stejlere end den brune. Saaledes ser Klinten ud saa godt

som uden Afbrydelse helt hen til Bavnodde, hvor Grønsandet igen kan iagttages. Kun paa

et enkelt Punkt har jeg paa denne Strækning fundet lidt grovkornet, glaukonitisk, noget

forvitret Sand, der var dækket af lidt Strandgrus. Det er imidlertid temmelig sikkert, at

Grønsandet findes overalt i Klintens grønne Parti. Dette skylder nemlig den store Fug-

tighed sin kraftige grønne Farve, og Fugtigheden stammer efter al Sandsynlighed fra Til-

stedeværelsen af Grønsand. Man ser nemlig ved Bavnodde, hvor det bedste, tilgængelige

Profil i det bornholmske Grønsand findes, at Grønsandet dækkes af et tyndt Lag Diluvial-

grus og derover af et tykkere Lag Diluvialsand. Disse Sand- og Gruslag ere meget let

gennemtrængelige for Vandet, hvorimod dette møder forholdsvis stor Modstand, naar det

støder paa Grønsandet, og da Grænsefladen mellem Grus og Grønsand kælder udad mod

Kysten, ser man Vandet komme frem her og risle ned over Grønsandet, som derved stadig

holdes fugtigt, medens de overlejrende diluviale Dannelser ere forholdsvis tørre. Disse

sidst nævnte Lag staa endvidere betydelig mindre stejlt end Grønsandet. Som man vil se,

svarer den tilvoksede Klint, hvad Form- og Fugtighedsforhold angaar, fuldstændig til den

nøgne, af Havet stadig renvadskede Klint ved Bavnodde, og man tør vel deraf slutte, at

deres geologiske Bygning i det væsentlige er den samme.

I den lille Bugt umiddelbart Øst for Bavnodde findes det omtalte smukke Profil i

Grønsandet. At Klinten her holdes ren af Havet, skyldes formodentlig til Dels den Om-

stændighed, at der her synes at ligge færre store Sten i Stranden end ellers. Nederst i

Profilet finder man Lag af Grønsand, tilsammen af c. 5 M.'s Mægtighed. Grønsandet er

afdelt i Bænke, som adskilles af knoldede Lag, der synes at være mere udsatte for

Tilintetgørelse end de mellemliggende Partier; disse sidste træde derfor i Profilet noget

frem foran Knoldlagene, hvoraf der tælles fire. Lagene synes at hælde c. 8° mod VSV.

Sydøst for Bavnodde er Klinten atter bevokset, men pletvis ser man dog Grøn-

sandet i Skrænten, og Klinten frembyder her samme Billede som Nordvest' for Bavnodde.

Ved Horsemyreodde ser man Grønsand helt nede i Stranden, og kun godt 100 M. Øst

herfor trætfer man Arnagerkalk ligeledes i selve Strandkanten. Profilet her er kun lille; i

Kalken findes et tyndt Lerlag med haardere Knolde og Kridtforsteninger ligesom i Kalken.

Forsteninger ere her meget mere almindelige end i det store Profil ved Arnager, hvor knii

Spongier optræde ret hyppig.

^) I''oiholdciie eic lier beskrevne, som de vare i Diigciie omkring l..luli 18iJ8.

49'
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Det kan vel næppe være underkastet nogen Tvivl, at Arnagerkalken ved Horse-

myreodde hænger sammen med Profilet ved Arnager; direkte kan man ikke iagttage dette,

da Klinten paa denne Strækning er fuldstændig bevokset. Klinten har her et ganske andet

Udseende end den tidligere omtalte Grønsandsklint. Her findes nemlig den tørre Del af

Klinten forneden og den fugtige med den forholdsvis frodige Plantevækst foroven.

Ved Arnager træder Kalken i Dagen paa en Strækning af c. JoOM. og danner her

den bekendte Klint. Forsteninger ere desværre ret sjældne her, naar undtages de hyppige,

ubestemmehge Spongierester. Som tidligere omtalt have Schroder og Stolley henført

Arnagerkalken til Zonen med Inoceramus Lingica Goldf., hvilken Art forekommer ret hyppig.

Endelig findes Øst for Arnager det i Litteraturen saa ofte omtalte Profil, hvor

man ser Juradannelser, overlejrede af Grønsand. I Følge Forchhammer og Johnstrcp hviler

Grønsandet her konkordant paa Juraformationens Lag af Sand og Skiferler; nederst i det

først nævnte findes et c. ^/s M. mægtigt Lag med talrige Fosforitknolde ^). Under mit Be-

søg var Klinten temmelig stærkt bevokset, og Forholdene derfor ikke ganske tydelige; men

saavidt jeg kunde se , stemte de dog med Forchhammers og Johnstrcps Iagttagelser. For-

steninger synes at være forholdsvis sjældne i denne Del af Grønsandet.

Angaaende Grønsandet inde i Landet, ved Stampeaa, Rønne og EUebygaarde, har

jeg intet nyt at tilføje til det allerede forud kendte.

Den kun svagt glaukonitiske Mergel ved Mulebyaa betragter Stolley som et Over-

gangsled mellem Emschkridtet (Grønsandet) og Granulatuszonen (Arnagerkalken), dels fordi

der her forekommer en Belemnit, Adinocamax Limdgreni Stolley, som synes at repræ-

sentere en videre Udvikling af Aet. ivestfalicus Schlut. , dels fordi Merglen petrograflsk

synes at staa mellem Grønsandet og Arnagerkalken^). Hvorvidt denne Slutning er rigtig,

ser jeg mig ikke i Stand til at afgøre , da jeg fra Mulebyaa foruden den nævnte Belemnit,

der ikke er funden andre Steder, kun kender Ostrea semiplana Sow. og O. hipi)o-

podium NiLss. Disse to sidste varter have imidlertid en meget vid vertikal Udbredelse, saa

at man ikke alene paa Grundlag af deres Forekomst kan slutte noget angaaende Lagets

nøjagtige Alder.

Fra Grønsandet ved Blykobbeaa kender jeg med Sikkerhed kun en Art, nemlig

Scapliites binodosus Rom. Det ligger nær med Stolley at betragte denne Aflejring som

omtrent samtidig med Arnagerkalken^). Men i boj Grad ønskeligt var det, om man ved

ny Indsamlinger baade ved Blykobbeaa og Mulebyaa — som i det bornholmske Kridt over-

hovedet — kunde naa dertil, at man havde mere fast Bund under Fodderne, naar man vil

søge at bestemme disse Aflejringers Alder.

) JoiiNSTUur: Abriss der Geologie von nornliolm. S. il.

') E. Stolley: Ucber die Glicdcrun;; des ikm ihieiilsclien und ballisclicii Senou cic. S. 258.

') E. Stolley: 1. c. S. 261.
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2. Yngre Senon.

Naar man boriser fra Bornholm, danner Skrivekridtet den ældste kendte 7\flejring

i Danmark. Da Skrivekridtet tilliører Mucronatazonen og, som vi senere skulle se, efter

al Sandsynlighed tilmed kun denne Zones yngste Afdeling, er der altsaa en stor Lakune

i Danmarks Kridtaflejringer, thi saavel hele Mammillatuszonen som Mucronatazonens ældste

Dele mangle fuldstændig. Der kan dog næppe være nogen Tvivl om, at herhen hørende

Aflejringer findes under Skrivekridtet, men de ligge saa dybt, at de intet Steds gaa i

Dagen og heller ikke med Sikkerhed ere paaviste ved nogen Dybdeboring. I Danmark

kendes saaledes ikke det yngre Senons Grænse nedadtil. Opadtil overlejres det yngre

Senon af forskellige Aflejringer, tilhørende Danienetagen.

Som jeg alt har omtalt i det foregaaende, lod Forchhammer sit "Nyere Kridt« be-

gynde med Fiskeleret, og alle senere Forfattere have fulgt ham paa dette Punkt, idet de

undertiden benytte Udtrykket "Danien« i Stedet for "Nyere Kridt". Hennig og Gronwall

betragte dog nærmest Fiskeleret og Cerithiumkalken som Overgangsled mellem Senon og

Danien. Efter mine Undersøgelser er det saavel af faunistiske som af petrograflske Grunde

unaturligt at drage en skarp Grænselinie mellem Skrivekridtet og Fiskeleret, hvorimod en

saadan skarp Grænse findes mellem Cerithiumkalken og Bryozokalken, og denne Grænse er

saa skarp, baade hvad Fauna og Stenarter angaar, at Grænsen mellem Senon og Danien

efter min Mening absolut maa drages paa dette Sted i Lagserien og ikke paa Grænsen

mellem Skrivekridt og Fiskeler. Dette sidste ganske ubetydelige Lag samt Cerithiumkalken

slutte sig saa nær til Skrivekridtet, at man ikke engang har Ret til at kalde dem for

Overgangsdannelser mellem Senon og Danien.

At Forholdet var saaledes, blev mig allerede klart under Bearbejdelsen af Kridt-

molluskerne fra Stevns Klint, og denne Anskuelse fik jeg senere bekræftet under et Far

korte l}esøg, som jeg aflagde ved Stevns Klint i 1900 sammen med Hr. Assistent V. Milthers

og i 1902 sammen med Hr. Dr. phil. K. J. V. Steenstrup. Lejringsforholdene viste sig da

at være følgende:

Fiskeleret ligger i smaa flade Bækkener i Skrivekridtet; i disses dybeste Partier

opnaar det sin største Tykkelse, som dog aldrig overskrider nogle faa Tommer; henimod

Randene bliver Laget tyndere og tyndere, og det kan eudogsaa fuldstændig forsvinde, idet

Laget ligesom fortsætter sig i en Sprække, der gaar op til Bryozokalkens Underflade. Paa

saadanne Steder er der da aldeles ingen G r æ, n s e mellem Skrivekridtet og den

umiddelbart overlejrende Ce rithiumk alk, idet disse to Dannelser gaa jævnt over

i hinanden. Paa andre Steder kan Fiskeleret udad mod et Bækkens Rand ligesom forgrene

sig ud i Skrivekridtet, som derved faar et flammet Udseende; ogsaa paa saadanne Steder

gaar Skrivekridtet jævnt over i Cerithiumkalken. Endelig har jeg ogsaa nogle Steder set.
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Skematisk Profil af Stevns Klint. — S. Skiivekiidt
;

a, Lag af Flintknolde; h. Flint udskilt i Sprækker. —
F. Fiskeler. — G. Cerithiumkalk. — B. Bryozokalk; c, Flint i sammenhængende Lag. — D. Diiuvium.

hvorledes Fiskeleret, saaledes som vist i ovenstaaende skematiske Profil, udad mod Bækkenets

Iland fortsætter sig op i Cerithiumkalken, indtil det naar op til Bryozokalkens Uuderflade. Paa

saadanne Steder er Grænsen mellem Skrivekridt og Cerithiumkalk ligeledes udvisket. De

to sidst omtalte Lejringsforhold ses f. Eks. tydelig i Klinten umiddelbart under Hojerup Kirke.

Figiu-emo paa medfølgende Tavle vise lignende Lejringsforhold fra andre Piuikter af Klinten.

Alene disse Iagttagelser ville vise det urimelige i at henlægge en saa vigtig

Grænse som den mellem Skrivekridt og "Nyere Kridt« paa det Sted. hvor Forchhammer og

senere Forskere have henlagt den. I hvert Fald maatte man da her kunne stolte sig til

vigtige palæontologiske Kendsgerninger; men saadanne haves ikke. Tværtimod pege de
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faunistiske Forhold — som jeg nu skal vise — afgjort i samme Retning som de iagttagne

Lejringsforhold.

Ser man paa Brachiopodernes og Moliuskernes vertikale Udbredelse, saaledes som

den fremgaar af Faunaliste 1 , da kunde man ved en flygtig Betragtning være tilbøjelig

til at give Forchhammer Ret, naar han lader det nyere Kridt begynde med Fiskeleret;

snarere vilde man dog kunne give Gronwall og Hennig Ret, der betragte Fiskeleret og

Cerithiumkalken som Overgangsled mellem Senon og Danien. Naar man ser bort fra de

Arter, hvis Forekomst ikke er ganske sikker og som derfor i Listen i vedkommende Rubrik

ere mærkede med ?, vil man nemlig fmde, at af de 38 Arter af Brachiopoder og Mollusker,

som kendes fra Cerithiumkalken, er næsten Halvdelen, nemlig 17 Arter, karakteristiske for

denne Aflejring. Af de resterende 21 Arter findes 3 saavel i Skrivekridt som i Danien,

medens af Resten 10 Arter ere fælles for Cerithiumkalk og Skrivekridt og 8 Arter fælles

for Cerithiumkalk og Danien ; af disse 8 Arter er dog ingen funden i Bryozokalken i

Stevns Klint, medens de 10 Arter, som ere fælles for Skrivekridt og Cerithiumkalk, alle

ere fundne i Skrivekridtet i Stevns Klint. Allerede dette Forhold peger hen paa et nært

Sammenhæng mellem Skrivekridtet og Cerithiumkalken i Stevns Klint; dog maa her be-

mærkes, at der kun er kendt meget faa Mollusker fra Bryozokalken paa denne Lokalitet.

Ser man paa Tallene alene, maa man komme til det Resultat, at Ceritliiumkalken ^)

er et Overgangsled mellem Senon og Danien. Helt anderledes stiller Sagen sig imidlertid,

naar man undersøger Forholdet nærmere. Betingelserne for Bevarelsen af Dyreskallerne

have ikke været de samme i de forskellige Aflejringer, hvorom der her er Tale; i Skrive-

kridtet have de været langt ugunstigere end i Cerithiumkalken og Danienetagens Stenarter;

i Skrivekridtet er næsten ethvert Spor af hele store Dyregrupper forsvundne , hvis Lev-

ninger ere ret vel bevarede i de andre Aflejringer. Fra det danske Skrivekridt kendes

saaledes ikke en eneste bestemmelig Gaslropod og — med Undtagelse af el enkelt Eks-

emplar af Neaera caudata Nills. sp. samt nogle faa Eksemplarer af Gyropleura Miinsteri

V. Hag. sp. — ikke en eneste bestemmelig Musling af Gruppen Homomtjaria. Alle Skaller

tilhørende disse to store Grupper ere paa ganske faa Undtagelser nær opløste, i Reglen

uden at have efterladt sig noget som helst Spor i Skrivekridtet. Det er derfor muligt

og ovenikøbet højst sandsynligt, at i hvert Fald nogle af Cerithiumkalkens Arter af disse

Grupper ogsaa have levet i Skrivekridttiden. Vi gøre derfor sikkert rettest i her ved

denne Sammenligning at holde os til Brachiopoderne , de anisomyare Lamellibranchiater

samt Cephalopoderne. Ved en saadan SammenUgning viser det sig da, at af de 16 i

Cerithiumkalken fundne Arter ere 3 karakteristiske for denne Aflejring, medens andre 3

findes saa vel i Cerithiumkalk som i Skrivekridt og i Danien. Alle de resterende 10

') Fiskeleiet lades her fuldstændig ude af Betragtuiiig, da man kun har fundet en eneste hestemmelig

Forstening i denne Aflejring, nemlig en enkelt Overskal af Exocjyra lafcralis Nn.ss. sp.
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G3. Pecten spathulatus Roem
GG. Vola striato-costata Goi,dj\ sp

G7. Lima semisulcata Nilss. sp.

G8. — decussata MtiNST

70. — Forchhammeri v. Hag.

72. — Geinitzi v. Hag
73. — Hoperi Mant

74. — Goldfussi V. Hag
75. — Dnnkeri v. Hag

77. — denticiilata Nil.ss. . . .

78. — grannlata Nilss. sp. .

82. Pinna decussata Goi,i)f. . .

.

85 Spondylns truncatus Lam.?.

87. — latus Sow. sp. . .

88. — Dutempleamis cI'Orb

89. — faxensis (M. U. H.), Ln

91. Diniyodon Nilssoni v. Hag. sp.

92. — costatus Gronw. . .

93. — Bohmi Stolley. .
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95. Placiino2)sis undulata i. Mull
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Fauil

122. Isocardia fuxensis (M. U.H ), Ldgrn.
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C. Cfastropoda.

129. Emargiyiula cornlliorum (M. U. H ), Ldgrn. .

130. Pleurotomaria niloticiformis v. Schloth. sp.

131. Solarium selandicum Ravk

137. Cerithium balticum Forchh

138. — Sartorii J. Mull.?

141. — MoUkianum (M. U. H.), Ravn
144. Gy2)raea sjnrata v. Schloth. sp

153. Fasciolaria glab?-a Ravn

158. Ancilla Milthersii Ravn

160. Pleurotorna Cerithiorum Ravn

161. — Steenstrupi Ravn

163. Cinulia danica Ravn

D. Cephalopoda.

164. Nautilus dariqiensis Schlut

166. — patens Kner

169. Phylloceras vellcdaeformc Schlut. sp. . .

170. Hamites cylindraccus Defh

171. BacnlUes vertebralis Lam
172. — Valognensis LBoEUM
173. — Knorrianus Desm

174. Dcsmoceras Liineburgense Schlut. sp. .

178. Scaphites constrictus Sow
179. — Rdnieri d'ORU

180. — tridevs Kner.?

182. Ammonites n.sp.? Schlut

183. AptycJms I

184. — II

189. BelcmniteUa mncronata v. Schloth. sp.

Mariagerfjord Himi

+

+

+

+

+

+ +

£

+ +



61 395

rtsat).

Fiske-
Ceri-

thiiiin-

idsyssel Hanherrederne, Thy og Mors
ler

kalk

S.toaiBv
Frejlev

Restrup

Nørholni

Klitgaard Voxlev
Ranum

N.

Uttrup

V.

Knudegaard

Fjerritslev

Svinkiøv
i Bjærge

Gasbjærg

Hillerslev Bromølle

3

c
<s

Hov Eerslev

øxnedal

Stevns

Klint

Stevns

Klint

Eerslev

Nr.

:

+
4-

+
-J-

+
+
+

+

+
1

-I-

1

l-2>.

124.

125.

126.

129.

130.

131.

137.

13S.

141.

144.

153.

158.

160.

161.

163.

+
+

164.

166.

169.

+
+ +

_1_
1

+

170.

171.

172.

173.

1

1 +
+ +

174.

178.

179.

180.

+
1

"

••

1

182.

183.

184.

189.



396 62

Arier ere fælles t'or Cerilliiumkalkeii og Skrivekridtet og findes ikke i Atlejringer, som

tilhøre Danienetagen. Og blandt disse 10 Arter findes ovenikøbet et Par saa vigtige som

BacuUtes vertebralis Lam. og Scapkites coyistridus Sow. sp. , af hvilke den sidste betragtes

som nLedeforsteningn for Mucronatazonens øverste Afdeling. Ogsaa Echiniderne, som

endnu ikke ere nøjere undersøgte , synes at vise det samme. Den i Skrivekridtet vidt

udbredte Ananchytes ovata Leske er saaledes ogsaa funden i Cerithiumkalken, medens

den i Bryozokalken er erstattet af A. sidcata Goldf. Fælles for Cerithiumkalk og Skrive-

kridt er ligeledes Cidaris haltica SchlOt. samt en endnu ikke nærmere bestemt Echinoconus-

Art. Kun en af Echiniderne, nemlig Brissopneustes danicus Schlut., synes at være fællles

for Cerithiumkalk og Bryozokalk og er hidtil ikke funden i Skrivekridt. Men denne Omstæn-

dighed alene er dog ikke tilstrækkelig til at retfærdiggøre Betegnelsen af Cerithiumkalken

som et Overgangsled til Danien, særlig da der, som vi senere skulle se, findes en ret vel

markeret Lakune eller Diskordans mellem Cerithiumkalken og Bryozokalken i Stevns Klint.

Paa Grund af de i det foregaaende fremdragne Forhold maa man efter min Mening

betragte Fiskeleret og Cerithiumkalken som Dannelser, der ere nøje knyttede til Skrive-

kridtet og aldeles ikke kunne henregnes til Danienet, naar man kun vil anvende denne

Betegnelse for de over Senonet liggende Kridtaflejringer uden Inoceramer, Ammoniter og

Belemniter. Og kun for saadanne Aflejringer kan, synes jeg, denne Betegnelse anvendes

med Bette, skønt man hist og ser den anvendt i en herfra noget forskellig Betydning.

Hvad den gamle Forchhammer ske Betegnelse »Nyere Kridt« angaar, forekommer det mig

uheldigt vedblivende at anvende den i samme Betydning som hidtil, som medindbefatteude

Fiskeleret og Cerithiumkalken. Da »Nyere Kridt« og »Danienn hidtil have været betragtede

som Navne for et og det samme, vilde det nemlig let give Anledning til Misforstaaelser, om

man nu lod dem have forskellig Betydning. Jeg foreslaar derfor at udelukke Fiskeleret og

Cerithiumkalken af det "Nyere Kridt«, saa at "Nyere Kridt« og "Danien« igen blive

synonyme, eller ogsaa for Fremtiden helt at undgaa Betegnelsen "Nyere Kridt«.

Efter at Fiskeleret og Cerithiumkalken saaledes ere udskilte af Danienet og hen-

førte til Senonet, bliver Inddelingen af vort Oversenon følgende

:

c. Cerithiumkalk.

b. Fiskeler.

a. Skrivekridt.

Jeg kan dog straks tilføje, at jeg anser baade Fiskeleret og Cerithiumkalken for

saa nøje knyttede til Skrivekridtet, at det hele i Grunden tilhorer en eneste Dannelse og

derfor maaske burde behandles under et, men af praktiske Grunde har jeg foretrukket at

holde dem hver for sig.

a. Skrivekridt.

Skrivekridtet, der som tidligere omtalt sikkert er udbrodt over hele Danmark med

Undtagelse af Bornholm, træder særlig mod Ost og Nord adskillige Slcdor i Dagen dels i
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Klinter ved den nuværende eller en tidligere Strandbred, dels i større og mindre, aabne

Brud. I Reglen er det dog dækket af betydelige, yngre Aflejringer. Hvor dette er Til-

fældet har man ofte kunnet konstatere dets Tilstedeværelse ved Dybdeboringer. De over-

lejrende Lags Mægtighed er meget forskellig i de forskellige Dele af Landet; størst er den

vel i det sydvestlige Jylland, medens den enkelte Steder i det nordlige Jylland er saa ringe,

at man naar ned til Skrivekridtet ved Gravning af Grøfter, i disse Egne kender man

derfor en Mængde l^okaliteter med Skrivekridt, men de tilgængelige Partier ere i Reglen

ubetydelige. Kun i Møens Klint, Stevns Klint og Svinkløv samt ved de store Cement-

fabriker i Nærheden af Mariager og Aalborg er Skrivekridtet tilgængeligt i større Udstrækning.

At alt vort Skrivekridt tilhører Zonen med Belemnitella mncronata v. Schloth. sp.,

kan der vel næppe være nogen som helst Tvivl om, skønt den nævnte Art, som man vil

se af Faunaliste III, kun er funden paa de færreste af Lokaliteterne. Belemnitella viucronata

synes nemlig at blive sjældnere og sjældnere, jo længere man naar op i Skrivekridtet, og

delte kan vel forklare, at man hidtil ikke har fundet den paa en Del Lokaliteter, hvor man

maa antage, at det er den yngste Del af Skrivekridtet, der er repræsenteret. Fra en Del

af Lokaliteterne foreligger der overhovedet kun ganske faa Forsteninger , hvilket kan

skyldes, at Kridtet her kun er lidet tilgængeligt for Undersøgelse, eller ogsaa, og det er

vel i Reglen Tilfældet, at der kun har været Lejlighed til at undersøge Lokaliteten under

et ganske kortvarigt Besøg. Under saadanne Forhold er det naturligvis ikke muligt at

foretage saa omfattende Indsamlinger, at man kan faa en fuldstændig Oversigt over den

Fauna, der findes paa vedkommende Lokalitet. I Faunaliste III, der viser Brachiopodernes

og Molluskernes Udbredelse i vort yngre Senon , har jeg derfor søgt at sammenfatte

Lokaliteterne efter deres geografiske Beliggenhed i flere naturlig sammenhørende Grupper.

Derved faar man et bedre Overblik over vedkommende Egns Skrivekridtfauna. Man kan

indvende herimod , at man paa den Maade let kommer til at blande forskellige Faunaer

sammen, saafremt Skrivekridtet her i Danmark tilhører forskellige Horizonter. Herom vides

imidlertid meget lidt; for at kunne afgøre dette Spørgsmaal med Sikkerhed, kræves der

nemlig for de allerfleste Lokaliteters Vedkommende langt fyldigere Indsamlinger.

De Grupper, hvori jeg iiar sammenstillet Skrivekridtlokaliteterne, ere følgende:

1) Møens Klint.

2) Kastrup Skov (Alindelille) ved Ringsted. Herfra er Mineralogisk Museum i

Besiddelse af en ret anseelig Samling Forsteninger, men i Følge Rordam er Skrivekridtet

ikke faststaaende her').

3) Stevns Klint.

') K. Rørpam: Kridtfovmationen i Sjællniul. S. 11 ; anden Nole. — Danmarks geni. Unders. II R.

Nr. C). Kjobenhavn 1.S97.
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4) Mari age r fj o r d , omfattende Lokaliteterne umiddelbart ved Fjorden.

5) Himmerland og Vendsyssel.

6) Hanherrederne, Thy og Mors.

Egentlig burde vel « Mariagerfjord" være forenet med »Himmerland og Vendsyssel«,

men da Mineralogisk Museum takket være Hr. Inspektør Rosenbergs righoldige Indsam-

linger er kommen i Besiddelse af en særdeles fyldig Samling af Forsteninger fra Cement-

fabriken «Dania" ved Mariagerfjord, er det muligt alene derigennem at faa et godt

Overblik over Faunaen i det derværende Skrivekridt; derfor har jeg foretrukket at henregne

«Dania» til en særskilt Gruppe, til hvilken jeg desuden har henført den umiddelbart ved

Siden af "Dania« liggende Cementfabrik «Cimbria» samt det nu nedlagte Kridtbnid

ved Stevn paa Nordsiden af Fjorden og Lokaliteten Assens Syd for Fjorden , hvor man

ved en Brøndgravning har truffet enkelte Forsteninger i Skrivekridt. — Lokaliteterne i

Hanherrederne
,
Thy og paa Mors har jeg sammenfattet i en Gruppe , fordi man her efter

al Sandsynlighed overalt har med Skrivekridtets yngste Lag at gøre, hvorimod. Skrive-

kridtet fra de andre jydske Lokaliteter muligvis er noget ældre.

Som ovenfor omtalt maa man vel antage, at alt vort Skrivekridt tilhører Zonen

med Belemnitella mucronata v. Schloth. sp. Derimod er Spørgsmaalet om, hvilke Afde-

linger indenfor denne Zone der ere repræsenterede her i Danmark
,
noget vanskeligere at

besvare; dog er der overvejende Sandsynlighed for, at alt vort Skrivekridt tilhorer

Mucronatakridtets yngste Afdeling, som er karakteriseret ved Forekomsten af Scaphifes

roHStridus Sow. sp. Denne Art er nemlig funden i 5 af de ovennævnte Grupper og

savnes kun fra Møens Klint; muligvis forekommer den ogsaa her, thi man har i det her-

værende Kridt fundet flere Eksemplarer af Scaphiter, som imidlertid desværre ere fuld-

stændig ubestemmelige. Kun om et af disse Eksemplarer kan man sige, at det synes at

have nogen Lighed med Sc. tridens Kner., men med tilstrækkelig Sikkerhed lader det sig

ikke bestemme. Hvis denne Art virkelig skulde findes i iMøens Klint, kunde dette maaske

tyde paa, at foraden Horizonten med Sc. constrictm tillige en noget ældre Horizont var

repræsenteret her. At i hvert Fald Horizonten med Sc. constrictus findes i Moens Klint,

tør man vel nok slutte af den store Lighed, Faunaen her har med Faunaen paa de aiuiro

Lokaliteter.

Forekomsten at Nautibis darupensis SchlOt. ved Frejlev kunde maaske ogsaa tyde

paa, at man her havde med en ældre Afdeling af Mucronatakridtet at gore, da doune

Art efter SchlOter skal være karakteristisk for Lagene med Ammonitcs Coesfeldiends og

Heteroceras polyplocum. Imidlertid er iV. darupensis i Folge Deecke ogsaa funden paa

Riigen, og Arten har vel derfor en større vertikal Udbredelse end tidligere antaget.

Sammenligner man nu Faunaen i de enkelte Grupper, hvori jeg har sammenstillet

Lokaliteterne , viser dot sig , al Mocns Klin! har langt den rigeste Fauna. De Arter af
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Brachiopoder og Mollusker, som ere fundne her og ikke i andre Dele af Landet, ere

følgende

:

Lingula cretacea Ldgrn.

Crania ignahergensis Retz.

— harhata v. Hag.

Theciditim vermiculare v. Schloth. sp.

Pecten rotundus v. Hag.

Lima Dunkeri v. Hag.

— denticulata Nilss.

Gt/ropleura Milnsteri v. Hag. sp.

At saa mange Arter synes at være ejendommelige for Moens Klint, skyldes sand-

synligvis de store Indsamlinger, som særlig Pdggaard i sin Tid foretog her. Naar andre

Lokaliteter med Tiden blive underkastede ligesaa omhyggelige Undersøgelser , er der

Sandsynlighed for, at adskillige af disse Arter ville vise sig at have en større horizontal

Udbredelse. Muligt er det ogsaa, at man ved et mere indgaaende Studium af de for-

skellige Lokaliteter vil kunne henføre disse til forskellige Horizonter, fordi Faunaen viser

sig at være noget forskellig paa forskellige Steder. IMed vort nuværende Kendskab til

Arternes Udbredelse lader en saadan Inddeling i forskellige Horizonter sig næppe gøre.

At der synes at være nogen Ulighed til Stede
,

fremgaar af følgende skematiske Oversigt

over Antallet af de Arter af Brachiopoder og Mollusker, der ere fælles for de forskellige

Grupper af Lokaliteter:

Møens Klint
Kastrup

Skov
Stevns Klint

Mariager-

fjord

Himmerland,

Vendsyssel

Hanherred.,

Thy og Mors

56 18 37 29 36 19

K.TSti'up Skov 23 20 16 18 13

47 28 35 21

33 28 15

Himmeiiand, Vendsyssel . 46 21

Hanliened., Thy og Mors. 25

Medens Møens Klint indeholder 8 Arter, som hidtil ikke ere fundne andensteds,

ere alle de i de løse Blokke fra Kastrup Skov fundne Arter ogsaa kendte fra andre

Lokaliteter. Tre Arter, nemlig Crania antiqua Defr. ,
Ostrea Metxeyi Coq. og Exogijra

lateralis Nilss. sp., kendes kun fra Stevns Klint; dog er den sidste foruden i Skrivekridtet

tillige funden i Fiskeleret, og den næstsidste i Cerilhiumkalken. Gruppen "Mariagerfjord"

D. K. D. Vidpnsk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvielensk. og mathpni. Afd. XI. G. 51
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synes efter Faunaliste ill ikke at eje nogen Art, som ikke tillige er funden andensteds

i vort Skrivekridt. I de sidste af Hr. Inspektør Rosenberg indsendte Samlinger fra Cement-

fabrlken "Dania" findes imidlertid 3 endnu ikke nærmere undersøgte Arter, en Pecten og

to Ammoniter, som ikke tidligere ere fundne her i Landet. Desuden er Hamites cylin-

draceus Defr. kun kendt fra Mariagerfjord samt fra Himmerland og Vendsyssel. I dette

sidste Parti synes Cephalopoderne at være mere almindelige end i det øvrige Skrivekridt.

Tre Arter, Nautilus darupensis Schldt., Desmoceras Liinehurgense Schlct. sp. og Ammonites

n. S}).? SchlCt., kendes saaledes kun fra disse Lokaliteter. Neaera caudata Nilss., der i

Danmark kun er funden i et Eksemplar, stammer ligeledes herfra. — Baculites vertehralis

Lam. kendes kun fra en Lokalitet paa Mors samt fra Cerithiumkalken i Stevns Klint.

Undersøger man derefter, hvor mange af de i vort alleryngste Senon, Cerithium-

kalken, fundne 38 Arter der tillige findes i de forskellige Grupper af Lokaliteter med Skrive-

kridt, bliver Resultatet, som nedenstaaende skematiske Sammenstilling viser. Her er tillige

angivet, hvor mange Arter der overhovedet er fundet i vedkommende Gruppe, samt hvor

mange Procent af disse Gruppen har fælles med Cerithiumkalken.

Antallet af Deraf fælles med

fundne Arter Cerithiumkalken

Møens Klint 56 8 = 14%
Kastrup Skov 2.3 8 = 35

Stevns Klint 47 12 = 26%
Mariagerfjoi'd 33 10 = 300/0

Himmerland, Vendsyssel . 46 10 = 220/0

Hanherred.
,
Thy, Mors . .

.

25 9 = 36 o/o

Man ser af denne Sammenstilling, at Hanherrederne, Thy og Mors er den Del

af Landet , hvis Skrivekridtfauna synes at have den største Lighed med Ccrithium-

kalkens, medens Møens Klint paa den anden Side staar længst nede i Rækken, hvad

Lighed angaar. Næstøverst i Rækken staar Kastrup Skov, og derpaa folge Mariagerfjord,

Stevns Klint samt Himmerland og Vendsyssel. Efter Lejringsforholdeue kunde man vente

at finde det yngste Skrivekridt i Hanherrederne, Thy og Mors samt i Stevns Klint, da

Skrivekridtet her ses overlejret af Danien ; for den første Lokalitetgruppes Vedkommende

stemmer det altsaa godt med de faunistiske Forhold, idet dens Fauna er den, der har

størst Lighed med Cerilhiumkalkens; Stevns Klint staar derimod temmelig langt nede i

Rækken; denne Lokalitet har imidlertid tiere Arter fælles med Cerithiumkalken ond nogen

anden Gruppe af Lokaliteter, og ogsaa hvad Procentanlallet angaar, staar den Cerithium-

kalken hingl uaMMiKMT, end Møens Klint gor del. — Mariagerljord staar med llonsyn til
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pCt. temmelig højt i Rækken; muligt er det, at vi ogsaa her have med Skrivekridtets

yngste Dele at gøre, da vi her ere i Nærheden af Grænsen mellem Senon og Danien.

iVlan maa dog ikke se bort fra den Mulighed, at Senon og Danien her kunne være adskilte ved en

Forkastning, saa at man med Hensyn til Alderen intet kan udlede af Lejringsforholdene.

Derimod har man intetsteds i Møens Klint eller i Himmerland og Vendsyssel fundet

Danien over Skrivekridtet M ,
og der er derfor nogen Mulighed for, al vi her have med

noget ældre Skrivekridt at gøre end i de andre Partier.

Muligvis vil det vise sig, at Avicula danica Ravn er karakteristisk for det aller-

øverste Skrivekridt (jvfr. denne Arts Udbredelse efter Faunaliste HI); i saa Tilfælde vil

denne Art kunne gøre god Fyldest som "Ledeforstening«, idet den synes at have en ret

vid horizontal Udbredelse
,

og desuden optræder den gærne i større Mængde paa de

Lokaliteter, hvor den forekommer.

Som tidligere fremhævet ere Indsamlingerne for de fleste Lokaliteters Vedkommende

meget mangelfulde. Man maa derfor ikke lægge for megen Vægt paa de her dragrie

Sammenligninger; det er muligt, at grundigere Undersøgelser ville ændre Resultatet noget

særlig i Retning af en anden Gruppering af Lokaliteterne.

Med Hensyn til Fauna har vort Skrivekridt størst Lighed med de tilsvarende Af-

lejringer paa Riigen
;

betydelig mindre i saa Henseende er derimod Ligheden med Skrive-

kridtet i England og Nordfrankrig.

b. Fiskeler.

Dette ganske underordnede Lag kendes med Sikkerhed kun fra Stevns Klint.

Ganske vist anfører Forchhammer som tidligere (S. 346) omtalt det ogsaa fra Kalkbruddet

ved Herfølge, men han kender det ikke af Selvsyn og støtter sig udelukkende til Breds-

dorffs Meddelelse om et ovenpaa »Kridtet" liggende tyndt Lag af en sortebrun, smuldrende

Masse. Hvorvidt Fiskeleret virkelig har været tilgængeligt her, er meget tvivlsomt; i det

nuværende Brud ved Herfølge Kirke ser man det i hvert Fald ikke. — Endnu fra en

Lokalitet, Eerslev "Grube« paa Mors, omtaler Forchhammer Forekomsten af Fiskeler, idet han

her vil have iagttaget den samme Lagserie som i Stevns Klint. Som jeg senere under

Omtalen af Cerithiumkalken skal paavise, maa ogsaa denne Angivelse betragtes med nogen

Tvivl; i hvert Fald ses der ikke i Nutiden noget Lag af Fiskeler i dette Kalkbrud.

Fiskeleret kendes altsaa i Øjeblikket kun fra Stevns Klint. Det findes her saa at

sige overalt, hvor man har den hele Lagserie fra Skrivekridtet til Bryozokalken; i det

') Herfra maa dog maaske undtages Kalkbruddet ved Voxlev. El'ter Arbejdernes Sigende skal der her

nemlig lindes en blod, hvid Kalksten under Bryozokalken. Under mit Bcsog i Sommeren 1901

iagttoges kun Bryozokalk, men det er ret sandsynligt, at der 1 Dunden al' Bruddet virkelig ligger

Skrivekridt, da Aabrinkerne i selve Voxlev By ere dannede af denne Stenart.

51'
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foregaaende har jeg omtalt, hvorledes det synes aflejret i smaa Bækkener paa Skrivekridtets

Overflade; dets Mægtighed er noget variabel, idet Laget i Reglen er tykkest i Bækkenets

Midte og bliver tyndere mod Randene, hvor det endogsaa kan forsvinde fuldstændig.

Gennemgaaende synes Laget at naa sin største Mægtighed (indtil c. 20 Cm.) i den sydlige

Del af Klinten; i Reglen er dets Mægtighed betydelig mindre (c. 5 Cm.). Som omtalt af

Hennig indeholder det ret hyppig afrundede Brokker af Skrivekridt.

I Reglen er der nedadtil en skarp Grænse mellem Skrivekridt og Fiskeler; opadtil

er der derimod en jævn Overgang til Cerithiumkalken. Man kunde vel deraf med Henkig

slutte, at der pludselig af en eller anden Grund i Kridthavet var begyndt en Aflejring af

Lerslam. Maaske er Aflejringen af Kridtpartikler samtidig bleven formindsket. Denne

Aflejring af Lerslam er imidlertid snart aftaget og tilsidst fuldstændig ophørt; vi vilde paa

denne Maade faa Fiskeleret skarpt afgrænset nedadtil mod Skrivekridtet, men opadtil for-

bundet ved jævne Overgange med Cerithiumkalken. Hvorfra Leret skulde stamme, er ikke

let at paavise. Det kunde maaske, som Rordam anfører, skyldes heftige Regnskyl i For-

bindelse med Flodoversvømmelser M ,
eller, som Hennig antyder, stærk Udskriden af Kridt-

havets underminerede Strandbrinker 2), skønt saadanne Tildragelser maatte man vel dog

vente gentagne adskillige Gange i det lange Tidsrum , der maa være medgaaet til Skrive-

kridtets Dannelse.

Kunde man end maaske tænke sig Fiskeleret dannet paa denne Maade, vil det dog

blive vanskeligt at forklare Forekomsten at de afrundede Skrivekridtknolde i Fiskeleret, da

de vel ikke godt kunne være aflejrede sammen med det fine Lerslam. Jeg mener derfor

ogsaa, at denne Hypotese maa forkastes, og har tænkt mig Grunden til Fiskelerets Frem-

komst at være følgende.

linder Omtalen af Cerithiumkalken skal jeg søge at paavise, at der under Slut-

ningen af Skrivekridttiden fandt en negativ Niveauforandring Sted, som maaske endte med

Emersion i hvert Fald i visse Dele af Landet. Hvadenten Landet omkring den nuværende

Klint ved Stevns blev hævet over Havet eller ej, har der dog fundet en kemisk og maaske

ogsaa mekanisk Abrasion eller Erosion Sted af de allerede dengang aflejrede Kridtmasser.

Utænkeligt vilde det da vel ikke være, at kulsyreholdigt Vand har banet sig Vej gennem et

forholdsvis let gennemtrængeligt Lag af Kridtet, har opløst en Del af dette og har saa i

Sprækken efterladt det fine Ler, som altid i ringe Mængde er til Stede i Kridtet, og som

er blevet tilbage efter Kalkens Opløsning. Enkelte Smaapartier i Kridtet have af en eller

anden Grund været mere modstandsdygtige overfor det kulsyreholdige Vands opløsende

Evne og ere blevne tilbage som de afrundede Knolde, vi nu træffe i Fiskeleret. For denne

') K. l{)ji!i)AM : 1. c. S. 52.

') A. Hennu; : Studier ofver den baltiska Yiigi e kriUuis bildniiigshistoria. S. 42.



69 403

Forklarings Rigtighed taler ogsaa det ovenfor paapegede mærkelige Forhold, at Fiskeleret

somme Steder ligesom grener sig ud i Cerithiiimkalken ; dette Forhold lader sig nemlig

ikke let forklare, naar man antager Fiskeleret oprindelig afsat paa Kridthavets Bund.

Til Støtte for denue Forklaring kan jeg endvidere anføre , at jeg har fundet en

Pig af Cidaris haltica ScBLiiT. liggende umiddelbart paa Grænsen mellem Skrivekridt og

Fiskeler. Medens den Halvdel, der laa i Kridtet, var vel bevaret, var den Halvdel, som

hørte til Fiskeleret, fuldstændig forsvunden. Dette kan vel kun skyldes en Opløsning af

den kulsure Kalk. Den her givne Forklaring synes mig derfor at være den sandsynligste,

selv om man ikke med vort nuværende Kendskab kan fuldt ud godtgøre, at det er den

rette. Muligvis ville ny, heldige Iagttagelser kunne afgøre Spørgsmaalet.

Om Faunaen i Fiskeleret er der kun lidet at berette. Den eneste Art, hvis Til-

stedeværelse man har kunnet konstatere med Sikkerhed, er Exogyra lateralis Nills. sp.

Desuden er der fundet et Skalfragment, som maaske har tilhørt en Grijphaea vesicularis

Lam., en lille Pecten sp. samt et Brudstykke af en Ostrea sp. Fiskerester, hvorefter Laget

har faaet sit Navn, træffes ogsaa, men ere ingenlunde almindelige. Dette Materiale er

selvfølgelig i og for sig utilstrækkeligt til nærmere at bestemme Horizonten, men da baade

dot underlejrende Skrivekridt og den overlejrende Cerithiumkalk tilhøre Zonen med Sca-

phites constrictus Sow. sp., kan der ikke være nogen Tvivl om, at Fiskeleret ligeledes maa

henregnes til denne Zone.

c. Cerithiumkalk.

Denne Aflejring kendes bedst fra Stevns Klint. Den danner her et Lag af noget

vekslende Mægtighed (c. Va— 1 M.) og kan iagttages overalt, hvor man har saavel Skrive-

kridt som Bryozokalk. Cerithiumkalken bestaar af en hvid eller noget gullig Kalksten,

som er gennemsat af Sprækker og derfor let falder hen i Brokker. Kalkstenen er ellers

tæt og temmelig haard; ved denne sidste Egenskab adskilles den let fra Skrivekridtet.

Ogsaa fra Bryozokalken adskilles den let, idet den ret sjælden — i hvert Fald makroskopisk

— indeholder Bryozoer. Meget karakteristisk for den ere de fine Hulrum, der ere frem-

komne ved Opløsning af Kiselspongiers Skeletelementer, som have været til Stede i stor

Mængde. Hist og her iagttages i Cerithiumkalken et enkelt Lag af Flintknolde, saaledes

som de forekomme i Skrivekridtet. Saavidt mig bekendt findes der derimod aldrig

sammenhængende Flintlag saaledes som i Bryozokalken. Nyrer af Straalkis eller Svovlkis

ere ikke sjældne i Cerithiumkalken.

Særlig den øverste Del af Cerithiumkalken er gennemsat af Ophiomorpha-Usim'.nde

Dannelser, der undertiden ere grenede. En Del af disse Dannelser kan vel nok antages

at hidrøre fra Spongier, selv om disses Skelet nu er fuldstændig forsvundet; mer eller

mindre forkislede Spongierester ere nemlig ret hyppige. Men Hovedparten maa formodentlig
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betragtes som Spor efter Dyr, der have gennemrodet Havbunden. Paa Ceritbiumkalkeus

Overflade synes der at have været et Netværk af temmelig grove Furer , der i høj Grad

minde om Indtørringssprækker. Dette ses bedst, hvor Cerithiumkalken er borteroderet,

og Bryozokalken derfor hænger frit ud i Luften. Her kan man nemlig paa Bryozokalkens

Underflade, som er meget ujævn, iagttage et Netværk af ophøjede Figurer, der maa have

passet til tilsvarende Fordybninger i Ceritbiumkalkeus Overflade. En Del af Ujævn-

hederne paa Undersiden af Bryozokalken kan dog maaske være fremkommen ved Vejr-

smuldring af denne.

At Betingelserne for Forsteningernes Bevarelse have været langt gunstigere i

Cerithiumkalken end i Skrivekridtet, er allerede omtalt S. 389.

Hvad angaar Spørgsmaalet om de P^orhold, hvorunder Cerithiumkalken er aflejret,

da have disse sikkert i det væsentlige været de samme som Forholdene under Skrivekridtets

Aflejring. At Cerithiumkalken nu har en anden petrograflsk Beskaffenhed end Skrivekridtet,

skyldes nemlig sekundære Omdannelser. At disse skulle bero paa Fiskelerets relativt store

Uigennemtrængelighed for Vand, saaledes som Gronwall formoder^), kan ikke være Til-

fældet, thi Cerithiumkalken findes ogsaa udviklet paa Steder, hvor det ikke underlejres af

Fiskeler. I det følgende skal jeg udvikle, paa hvilken Maade Cerithiumkalken efter de

foreliggende Iagttagelser maa tænkes dannet.

Henimod Slutningen af den Tid, hvorunder Skrivekridtet aflejredes, begyndte der

en negativ Niveauforandring; denne synes allerede antydet ved det Forhold, at Skrivekridtet

i Stevns Klint bliver rigere paa Bryozoer opadtil og tillige mere lerholdigt. Samtidig aftog

Mængden af det Materiale, som aflejredes paa Havbunden, og Sedimentationen ophørte

snart helt eller sank ned til et rent Minimum. Faunaen vedblev endnu nogen Tid efter

Hævningens Begyndelse at være i det væsentligste den samme som tidligere. Paa Hav-

bunden udfoldede der sig, medens Hævningen stadig fortsattes, et rigt Dyreliv; en Del af

Dyrene gennemrodede Kridtslammet og fremkaldte derved de ovenfor omtalte ejendomme-

lige Ophiomorpha-Mgnenåe Dannelser, der ere saa almindelige i den øverste Del af

Cerithiumkalken. Lidt efter lidt hærdnedes Kridtslamraet derved, at kulsur Kalk udfældedes

og bandt Slamparliklerne fastere til hverandre; samtidig har der sandsynligvis fundet en

Sætning og Sammentrækning Sted i Massen, hvorved de utallige Sprækker, der findes i

Cerithiumkalken, fremkom. Endvidere opløstes en Del af de Dyreskaller, som Kridtslammet

indesluttede. Nogen Udfældning af kulsur Kalk har der næppe funden Sted efter Skallernes

Opløsning, saaledes som Tilfældet har været i Faxekalken, thi i Cerithiumkalken finder

man aldrig Skallernes Aftryk beklædte mod en Calcitskorpe . saaledes som dot i Reglen er

Tilfældet i Koralkalken ved Faxe.

') K. A. GiioxwALL : Niigra anmarkuiiigar om la|:crsei icii i Stevns KliiU. 8.370.
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At lignende Omdannelser ikke have strakt sig længere ned i Skrivekridtet, har

formodentlig sin Grund deri, at de ældre Lag her stadig hurtig dækkedes af ny Aflejringer,

som hæmmede Vandets Cirkulation i Lagene og dermed ogsaa de kemiske Processer. De

fleste Dyreskaller opløstes, inden den omgivende Masse havde opnaaet en Fasthed, der

var tilstrækkelig til at bevare de ved Opløsningen fremkomne Hulheder; Kridtmassen

pressedes sammen af Trykket fra de stadig tilkommende Lag af Kridtslam. Derfor er der

i Skrivekridtet i Reglen ikke blevet Spor tilbage af saadanne opløste Skaller; det eneste,

man en sjælden Gang finder, er en deformeret, ubestemmelig Stenkærne.

Udad mod Randene af Bækkenerne, hvori Fiskeleret findes, bliver Lerlaget tyndt,

og her finder man ogsaa under dette Cerithiumkalk , som gaar jævnt over i Skrivekridtet.

Cerithiumkalkens Mægtighed retter sig altsaa ikke efter Fiskelerets bølgede Overflade, men

har saa nogenlunde den samme Størrelse overalt.

Hvor længe den omtalte Afbrydelse af Sedimentationen har varet, maa henslaa

uafgjort. Sandsynligvis har den strakt sig over et ikke ganske kort Tidsrum. Da Sedi-

mentationen atter begyndte, havde der i Kridth.ivet indfundet sig talløse Bryozoer, der

dannede udstrakte undersøiske Dvergskove, af hvis Rester Danienetagens bekendte Bryozo-

kalk fremstod. Vi faa derved i Stevns Klint ikke alene faunistisk, men ogsaa petrograflsk

en skarp Grænse mellem Senon og Danien.

Hidtil har Talen kun været om Cerithiumkalken i Stevns Klint. Dette Lag angives

imidlertid ogsaa at forekomme andre Steder her i Landet. Nogle af disse Angivelser

synes dog at bero paa Fejltagelser.

Som alt anført i det foregaaende omtaler Forchhammer et med Cerithiumkalken analogt

Lag fra den saakaldte Eersiev Grube paa Mors. Saavidt .mig bekendt er det S. 349 citerede

Sted det eneste, hvor Forchhammer kommer ind paa en udførlig Omtale af dette Brud, og

dette beror vel til Dels derpaa, at Bruddet snart blev opgivet og dets Vægge tilgroede,

saa at Profilet var utilgængeligt. Senere har man kun af og til gravet lidt i Væggene;

saaledes har Dr. K. J. V. Steenstrup i 1882 besøgt Lokaliteten under ret gunstige Forhold;

han har velvilligst tilladt mig at offentliggøre følgende Uddrag af hans Dagbog for

31. Juli 1882 angaaende, hvad der dengang kunde iagttages:

((Øverst I Fod Muld.

Dernæst 2 - knust Blegekridt.

— 1—2 - Faxelaget, der har en temmelig skarp Grænse mod Blegekridtet.

— 6 - Skrivekridt med uregelmæssige og til Dels sammenvoksede Flintnyrer.

Grænsen mod Faxelaget er umærkelig, dog kan man med Hammeren

føle, naar Kridtet paa engang bliver haardt, og naar det er tørt

klingende. Ikke Spor til Fiskeler."
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Det lykkedes endvidere Dr. Steenstrdp i Cerithiumkalken (»Faxelaget«) at flnde et

smukt Exemplar af Isqcardia faxensis (M. U. H.), Ldgrn.

Paa en Undersøgelses- og Indsamlingsrejse i Aaret 1899 besøgte jeg ogsaa den

gamle FoRCHHAMMER'ske "Grube« Vest for Eerslev. Det viste sig da, at man igen havde

begyndt at bryde Kaiken og det heldigvis paa Steder, hvor man havde Adgang til at under-

søge den af Forchhammer omtalte Lagserie. Forholdene vare de samme som under Dr.

Steenstrups Besøg i 1882. Man havde i Bruddets nordlige Væg gravet to Huller, hvor

man kunde iagttage følgende Lagserie i Kridtet:

3. Blegekridt.

2. Cerithiumkalk.

1. Skrivekridt.

Skrivekridtet havde det sædvanlige Udseende ; efter Sigende skal det blive blødere

nedadtil. Det gaar jævnt over i Cerithiumkalken, uden, som Forchhammer paastaar, at ad-

skilles fra denne ved noget Lag af Fiskeler. Muligt vil dette Lag dog kunne findes i andre

Dele af Bruddet, thi heller ikke i Stevns Klint findes det jo overalt. Cerithiumkalken var

c. 30 Cm. mægtig og mindede ikke saa ganske lidt om det tilsvarende Lag i Stevns Klint.

Den var saaledes temmelig haard og kløftet paa kryds og tværs i temmelig smaa Brokker.

Desværre synes den at være meget fattig paa Forsteninger; det eneste, jeg fandt, var

nogle bugtede Rør, som formodentlig i sin Tid ere dannede af Orme eller andre Dyr,

som rodede i Kridtslammet. Cerithiumkalken indeholdt ingen Flint, men i det ene af de

omtalte Huller fandtes der paa Grænsen opad mod Blegekridtet et Flintlag; dette var ikke

Tilfældet i det andet Hul, men dog var ogsaa her Grænsen mellem Cerithiumkalken og

Blegekridtet meget skarp. Blegekridtets Mægtighed var c. 3,5 M.; det indeholdt Lag af

sort, noget plettet Flint. Cerithiumkalken fandt her ingen praktisk Anvendelse, da den

var for brokket til at brændes og for haard til at bruges som Mergel.

Skønt der foreligger saa faa Forsteninger fra Eerslev Grube, forekommer det mig

dog, at man absolut maa give Forchhammer Ret, naar han paralleliserer Lagene her med

Lagene i Stevns Klint. Iøjnefaldende er det da, at man her ligesom i Stevns Klint har

en ganske jæ.vn Overgang mellem Skrivekridtet og Cerithiumkalken, medens der findes en

skarp Grænse mellem dette sidste Lag og det overlejrende Danieu.

Forchhammers sikkert fejlagtige Formodning om Forekomsten af Cerithiumkalk vod

Herfølge er allerede omtalt S. 346.

Paa en Undersøgelsesrejse for Mineralogisk Museum fandt K. A. Groxwall i Aaret

isns et lille Kalkbrud Vest for Aggersborggaard ved Aggersund. Særlig paa riruudlag af

de fundne i'orsteninger kom han til det Resultat, at det sandsynligvis var Ceritliiiuiikalk,
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man her havde for sig'). Dette har imidlertid ved senere Undersøgelser vist sig at være

urigtigt, idet Faunaen slutter sig meget nær til Koralkalkens ved Faxe. Jeg skal senere

vende tilbage til denne meget interessante Lokalitet.

Stevns Klint og Eerslev ere altsaa de eneste Lokaliteter, hvorfra man med Sikker-

hed kender Cerithiumkalk. Imidlertid blev jeg under et Besøg i Eberswalde i Aaret 1900

opmærksom paa, at der i den store Samling af løse forsteningsførende Blokke, som er

tilvejebragt af Geheimerath Remelé, ogsaa findes 4 Blokke af Cerithiumkalk^). I den

største af disse Blokke fandtes Resterne af en rig Fauna af til Dels de samme Former, som

optræde i Cerithiumkalken i Stevns Klint, men ogsaa af en Del andre Former, af hvilke

nogle ere fundne i vort Skrivekridt. Paa Grund heraf ansaa jeg det for usandsynligt, at

disse Blokke kunde stamme fra Stevns Klint; de maatte snarere være komne fra et Sted

i Østersøen mellem Stevns og Bornholm, hvilket ogsaa vilde stemme med Beliggenheden

af Blokkenes Findesteder. Jeg skal dertil kun tilføje, at den Omstændighed, at man i

denne Cerithiumkalk har fundet endnu et Par Arter fra Skrivekridtet, knytter Cerithium-

kalken endnu nærmere til Skrivekridtet. Cerithiumkalken maa i Virkeligheden anses for om-

dannet (hærdnet) Skrivekridt.

Endnu maa tilføjes, at jeg et Sted i Bryozokalken i Stevns Klint har set et Lag,

der havde en vis Lighed med Cerithiumkalken, men dog let kunde adskilles fra denne ved

dets Rigdom paa Bryozoer. Det Eksemplar af Terebratn.la lens Nilss. , som Posselt an-

fører fra Cerithiumkalken i Stevns Klint, stammer sikkert fra et saadant Lag; det er for-

modentlig samlet i de paa Stranden nedstyrtede Masser, og da Stenarten som sagt har en

vis Lighed med Cerithiumkalken, har man fejlagtig henført den til dette Lag.

Cerithiumkalkens Fauna er allerede omtalt i det foregaaende (S. 389). Jeg har

paa dette Sted gjort opmærksom paa, at Faunaen maa opfattes som en ren Skrivekridt-

fauna, som kun paa Grund af de for Cerithiumkalken ejendommelige Bevaringsforhold har

faaet en tilsyneladende Lighed med Danienfaunaen. Her skal kun tilføjes, at flere af de

8 Arter af Homomyaria og Gastropoder, som findes baade i Danien og Cerithiumkalk, i

denne sidst nævnte Aflejring have et noget afvigende Udseende, saa at det maaske vil

vise sig, naar man faar et fyldigere Materiale til Raadighed, at de ikke kunne identificeres

med Arterne fra Danienetagen , men derimod maa opstilles som selvstændige Arter.

Derved vil Forskellen mellem det yngre Senons og Danienetagens F'aunaer blive endnu større.

') K. A. GiiOisnvALL: Smånotilser om .lyllnnds kiita. — Medd. fia Dansk geol. Foren. Nr. 5. Kjoben-

havn 1899. S. 71-72.

^) .1. P. .1. RavjS' : Lose Blokke af Cerithiumkalk, fundno i Nord-Tyskland. — Mcdd. fra Dansk gcol.

Foren. Nr. G. Kjøbenhavn 1900. S. 97-100. — Jeg maa her tilføje, at jeg ved en Forglemmelse

har undladt at anføre, at et Par af disse Blokke allerede under cl lidligcre Besog af Dr.

K. .1. V. STKEN.STRur af ham var hcnforl til Ccrilliinnikalken.

D, K. D. Viilensk. Selsk. .Skr., 6. Række, natuiviiioiisk. ng mathcm. Afil. XI. (!. 5-
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Cerithiumkalken er altsaa ikke andet end Skrivekridt, som paa Grund af særlige

Forhold er undergaaet en mere indgaaende Omdannelse end. det almindelige Skrivekridt.

Jeg skal senere vise, at man adskillige Steder i Udlandet har fundet Aflejringer, som ere

omdannede paa fuldstændig samme Maade.

3. Grænsen mellem Senon og Danien i Danmark.

Mod Slutningen af Senonepoken fandt der en negativ Niveauforandring Sted i hele

det vestlige Europa, hvorved store Landstrækninger dukkede op af Havet. Ogsaa i de

Egne, hvor Danmark nu ligger, skete der en saadan JNiveauforandring ; om der ogsaa her

dannedes tørt Land, kan i Øjeblikket ikke siges med fuldkommen Sikkerhed. Hidtil har

man altid antaget, at Danienhavet dækkede hele Danmark, og at dets Aflejringer paa de

Steder, hvor vi nu ikke finde dem som et DæAke over Skrivekridtet, vare forsvundne ved

senere Erosion, navnlig under Istiden. Dette forekommer mig dog ikke saa absolut sikkert,

idet jeg anser det for ikke ganske udelukket, at den under det sidste Afsnit af Senon-

epoken begyndte negative Niveauforandring endte med en Emersion, saa at visse Dele af

Landet under Danienepoken laa hævet over Havets Overflade ; denne Emersion vedvarede

for de samme Egnes Vedkommende sandsynligvis til Dels ogsaa under Tertiærperioden.

Jeg tænker her særlig paa den sydligste Del af Sjælland (Syd for en Linje omtrent fra

Korsør over Næstved og herfra mod Øst til Præstø Bugt) samt Møen og den største

(nordlige) Del af Falster og Laaland. Her dækkes nemlig, saavidt man ved. Skrivekridtet

overalt umiddelbart af glaciale Aflejringer, uden at man her noget Steds har fundet Spor

af Danien. Det samme gælder vel ogsaa den sydlige D|el af Vendsyssel samt den Del af

Himmerland ,
der ligger Nordøst for en Linje fra Mariager til Nibe. Ogsaa i Thy (Nord

for Thisted) og Hanherrederne findes et større Parti, hvor Skrivekridtet ikke dækkes af

Danienetagen ; men her synes dette Forhold at bero paa en senere Erosion, der dog vel

næppe saa meget skyldes en Indlandsis som Havets nedbrydende Virksomhed i den sen-

glaciale og postglaciale Tid. Som allerede omtalt af Forchhammer^) ere Flanstholmen.

Hjardemaalholmen samt den Syd herfor tiggende gamle Holm for stnrste DekMi dannede af

Aflejringer fra Danientiden og Istiden, medens man dybt nede i Holmenes Klinter finder

Skrivekridt, som ligeledes udgør den faste Grund under det mellemliggende flade Land.

At her er foregaaet en betydelig marin Erosion, ses klart af Holmenes høje, stejle Klinter

samt af de betydelige Strandvolde, man finder hist og her, og som undertiden indeholde

en Mængde prægtige Skaller af Saltvandsmollusker. Ganske de samme Forlmlil limltM' man

i en Del af lianherrederne. I en lille Forlidsliolni . som ligger vod r>jergegaardoiu\

') Fouchuammkr: Den vcsllige DcpI af Liinirjordnis Omgivclsor. —
IS.^S. S. S/|— SS.

Daiininiki! illni^ti't'ioilo Alnianak fov
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c. 5 Kilometer Nordvest for Nørre Aggersund, har jeg i de gamle Klinter fundet Bryozo-

kalk af samme Udseende som i den noget større Fortidsholm ved Aggersborg, og umiddel-

bart ved Holmens Nordside ses en lille Grav med typisk Skrivekridt.

I Thy og Hanherrederne maa det saaledes anses for givet, at Skrivekridtet har

været dækket af Danienaflejringer , men i de to andre nævnte Egne af Landet kendes intet

Spor af et saadant Dække, hvilket som sagt maaske skyldes, at disse Egne have været

Øer i Danienhavet.

Man kan indvende mod denne Antagelse af en Emersion, at hvis en saadan virkelig

havde fundet Sted, da maatte man hist og her finde Aflejringer af rullede Strandblokke

paa Grænsen mellem Senon og Danien. Men man maa her huske paa, at vi fortiden kun

paa to Lokaliteter (Stevns Klint og Eerslev) kunne se Senonet direkte overlejret af Danien;

desuden har Transgressionen formodentlig slet ikke givet Anledning til Dannelsen af et

Konglomerat, bl. a. fordi Skrivekridtets Flint efter al Sandsynligiied endnu ikke var dannet

paa det Tidspunkt. Men selv om Flinten allerede var dannet, førend den positive Niveau-

forandring begyndte, kan Manglen af et Bundkonglomerat alligevel forklares. Hævningen

af Havbunden begyndte allerede i Slutningen af Skrivekridttiden ; den havde endnu ikke

opnaaet nogen synderlig Størrelse, da Cerithiumkalken aflejredes; thi denne Stenart er

aflejret paa omtrent samme Dybde og under lignende Forhold i det hele taget som Skrive-

kridtet. Har denne Hævning end paa dette Tidspunkt været forholdsvis ringe, har den

ikke desmindre haft stor Betydning, idet det sikkert maa skyldes den, at Sedimentationen

snart sank ned til et rent Minimum. Den nærmere Grund hertil maa vel snarest søges

deri, at Fordelingen mellem Hav og Land blev en anden; efter al Sandsynlighed er saa-

ledes allerede dengang Anglo-Parisbassinet begyndt at hæves over Havet, thi den ret

iøjnefaldende Forskel, der er mellem Skrivekridtets Fauna i disse Egne og her i Danmark,

maa vel nærmest forklares ved den Antagelse, at vort Skrivekridt er noget yngre end det

engelsk-franske. En Indsnevring eller ligefrem en Spærring af denne Forbindelse mellem

Atlanterhavet og "Nord-Østersøen« maatte selvfølgelig i høj Grad bidrage til at fremkalde

forandrede Forhold i det sidst nævnte Hav. Imidlertid vedblev den negative Forskydning;

Vandet i Kridthavet blev efterhaanden saa lavt, at Strøm og Bølgeslag kunde begynde en

Abrasion af Bunden. 1 Egnen omkring det nuværende Stevns er Hævningen maaske

standset, inden Havbunden naaede op til Overfladen, men der er dog ikke noget i Vejen

for den Antagelse, at der ogsaa her, i hvert Fald ved Lavvande, har været et meget tladt

og meget lavtliggende Land. At dette Kridttidens Danmark maa have været fladl , slutter

jeg af Skrivekridtets regelmæssige, næsten horizontale Lejring i Stevns Klint; heller ikke

kan det have været hævet synderlig højt over Havets Overflade, thi i saa Fald vikle

Erosionen vel have udformet mere udprægede Terrænformer, end det — at dømme efter

den næsten horizontale Grænselinje mellem Senon og Danien — har været Tilfældet.

52*
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Men har Landet saaledes været lavt og fladt, have vel baade Hævning og Sænkning kunnet

finde Sted, uden at der dannedes noget Konglomerat af synderlig Betydning.

Lignende Oannelser som Cerithiumkalken kendes ogsaa fra andre Landes Kridt-

aflejringer. Hébert har saaledes omtalt dem forskellige Steder fra Parisbækkenet M- Han

tillægger dem overordentlig stor stratigrafisk Betydning og mener, at de ikke alene betegne

en Standsning i Sedimentationen, men tillige en Emersion. Hans Beskrivelse af, hvorledes

Grænsen mellem Skrivekridtet og Pisolithkalken er ved Meudon, passer ganske godt paa

den tilsvarende Grænse i Stevns Klint; i den sidst citerede Afhandling skriver han nemlig

følgende (S. 446):

«Tous les géologues ont vu cette craie blanche si tendre, å Meudon, devenant, a

un metre et demi de la surface, un peu plus compacte, puis passant insensiblement å un

calcaire tout a fait dur jusqu'au contact du calcaire pisolitique. La surface de cette craie

durcie est percée de nombreuses et profondes tubulures, larges en haut, qui viennent se

perdre, en s'amincissant , a des distances plus ou moins grandes. Le dépol du calcaire

pisolitique n'a eu lieu que postérieurement aux phénoménes qui ont durci et ravine la

craie, car ses tubulures sont souvent remplies par les premiers sédiments du calcaire, et

la matiére de remplissage a la méme consistance que le lit qui forme la base du calcaire

pisolitique.«

Fra England omtales ganske lignende Dannelser af Barrois i hans bekendte Arbejde

om det engelske ovre Kridt"). Han tillægger dem her lignende Betydning som Hébert.

Meget udbredte ere disse <ibancs-limites» ligeledes i Belgien, bl. a. ogsaa paa

Grænsen mellem Kridt og Tertiær. Rdtot og van den Broeck omtale dem saaledes ofte^i.

Paa Grundlag af en direkte Meddelelse fra Butot til de Grossouvre skriver denne sidste

følgende om disse hæ.rdnede Bænke*):

"Dans ces parties durcies, M. Rutot a trouvé les empreintes de beaucoup d'espéces

de Gastropodes et de Lamellibranches que l'on ne rencontre pas dans la craie sous-

jacente parce que la coquille a disparu complétement par dissolution; ces empreintes out

conservé la trace des ornamentations les plus délicates du test.«

') Ed. Hkburt: Note sur la craie blanctie el, la craie marneuse dans le bassin dc Paris. — 13ull.

Soc. géol. France. Il serie. t. 20. Paris 18G3. S. GOo— ol.

Ed. Hkhert: Ondulations de la craie dans le bassin dc Paris, — UuU. Soc. géol. iMancc. 11 serie.

L 29. Paris 1872. S. H6 og 58;^.

^) Gn. liAiiRois: Recherchcs sur le terrain crélacé sni)ciit'ui' ile l'.\ngietorrc cl dc l li huidc. I.illc 1S76.

S. 20, 111, 148 o. s. V.

') A. UuTOT et E. VAN DEN Buoeck: Observalions nouvclles sur le Tufeau do Cipi) cl sur le CrcUicc

supérieur du Hainaut, Licge 18SG.

') A. DK Gu()s.souvi!io: Uccherelies sur la craie supérieure. 1. Partic. S. o09. — Mcni. pour servir a

Fexplic. de la Carte géol. dctail. dc la France. Paris 1901.
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Som man vil have set af det foregaaende, ligner Ceriliiiumiialken ogsaa i denne

Henseende i høj Grad de belgiske "bancs-limites".

Angaaende de hærdnede Bænkes Betydning synes Meningerne at være noget

divergerende. Imod den Anskuelse, at de alene skulde skyldes Emersioner, saaledes som

navnlig Hébert antog, udtaler særlig de Grossocvre sig, idet han mener, at de ogsaa

kunne være fremkomne ved Standsninger og Forandringer i Sedimentationen; de Lag af

Rullesten, som hyppig danne Basis for den ovenpaa en hærdnet Bænk liggende Aflejring,

forklarer han som fremkomne ved Havstrømmes Denudation af de underliggende Lag').

Hvorledes det nu end forholder sig hermed, er dog saa meget sikkert, at vi her i

Danmark have en Lakune mellem Senon og Danien; denne Lakune skyldes sikkert en

Standsning i Sedimentationen og maaske endogsaa en Emersion i hvert Fald af visse Dele

af Landet. Vi faa saaledes her i Danmark en lignende Grænse mellem Senon og Danien

som den, der findes i Nordfrankrig, Belgien og Rusland.

Hvorvidt denne Lakune er forbunden med en Diskordans eller ikke, lader sig i

Øjeblikket ikke sige med Sikkerhed, da man hverken i Cerithiumkalken eller i Skrivekridtet

kan iagttage nogen tydelig Lagdeling. I Skrivekridtet i Stevns Klint ligge Flintknoldene

i Lag, der ere omtrent horizontale og vel følge den oprindelige Lagdeling i Modsætning

til de uregelmæssige, sammenhængende Flintlag, som findes i Skrivekridtets øverste Del og

ere udskilte i Sprækker. I Stevns Klint synes altsaa Grænsen mellem Senon og Danien,

der er omtrent horizontal , at være parallel med Skrivekridtlagene. Diskordansen kan

derfor ikke være synderlig stor her. Som tidligere omtalt forekommer det mig rimeligst

at forklare Fiskelerets og Cerithiumkalkens ejendommelige Lejringsforhold som Resultat af

en kemisk eller mekanisk Erosion af det allerede engang aflejrede Materiale. Hvor meget

der er forsvundet, er et Spørgsmaal, som foreløbig maa henstaa uafgjort. Maaske skyldes

denne Denudation en Emersion; den paafølgende Transgression vilde da have kunnet

planere Landet og udjævne mulige , ved Erosionen fremkomme , Terrænformer. Men en

saadan Denudation kan vel ogsaa tænkes fremkommen ved stærke Havstrømninger eller

ved Bølgeslag; kun maa den da have fnndet Sled, forinden Kridtslammet var blevet altfor

fast; den Omstændighed, at Cerithiumkalken overall har omtrent den samme Mægtighed,

tyder ogsaa paa, at det øverste Kridllags Omdannelse til Cerilhiumkalk maa have fundet

Sted efter Denudationen.

Heller ikke ved Eerslev er del lykkedes mig at konstatere , om der findes en Dis-

kordans mellem Senon og Danien eller ikke ; derimod viser den skarpe Grænse mellem

Skrivekridtet og Blegekridtet samt Tilstedeværelsen af Cerithiumkalken, al vi ogsaa her

have en Lakune. Emersionen er her mindre sandsynlig, fordi Blegekridlet tilhører om-

trent samme Facies som det underliggende Skrivekridt.

*) A. DE Grossouvke; 1. c. s. 311.
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Hvor langt et Tidsinterval, der ligger mellem Skrivekridtets og Danienets Allejring,

kan ikke afgøres med Sikkerhed. At det ikke har været noget ganske kort Tidsrum, synes

at fremgaa af den ret betydelige Forskel, der er mellem Skrivekridtets og Danienets

Fauna. Da Sedimentationen atter begyndte, havde Faunaen faaet et ganske andet Præg.

Af det yngre Senons 99 Arter af Brachiopoder og Mollusker findes saaledes kun 20 Arter

atter i Danienet, medens der til Gengæld er kommen 62 andre Arter til. Af de 20 Arter,

som have overlevet det Tidsrum, som svarer til Lakunen, kunne navnlig fremhæves

3 Crania-kvleVj Terebratulina striata, Ostrea semi'plmia, Gnjphaea vesicularis og Exogyra

lateralis. Af de 79 forsvundne Arter maa først og fremmest nævnes alle Ammoniter og

Belemniter, og hertil kommer endvidere Slægten Inoceramus , som ganske vist ikke synes

at have spillet nogen Rolle i vort yngre Senon^). Den Omstændighed, at disse Dyre-

grupper, som have præget hele den mesozoiske Æras Fauna, nu forsvinde, sætter stort

Skel i den organiske Verdens Udviklingshistorie. Er der saaledes Former, som ikke have

kunnet lempe sig efter de forandrede Forhold og have maattet bukke under i Kampen for

Tilværelsen, er der paa den anden Side, som Hennig anfører, Arter, der paa en Maade

have levet videre i meget nærstaaende Arter ; dette er saaledes Tilfældet med Ananchijtes

ovata Leske og Terebratula carnea Sow. , hvis nærmeste Slægtninger vel nok kunne siges

at være A. sulcata Goldf. og T. lens Nilss. fra Danienaflejringerne.

Af Brachiopoder og Mollusker optræder der som sagt i vort Danien 62 Arter, som

ere ukendte i det yngre Senon, og af hvilke adskillige have et afgjort tertiært Præg.

Dette sidste er saaledes navnlig Tilfældet med en Del af Gastropoderne. Det samme

gælder endvidere af de andre Dyregrupper f. Eks. Cyathidium Holopus Steenstr. samt

Dromiopsis-kviQvne. Danienets Fauna har i det hele taget et temmelig stærkt tertiært

Præg, saa at man ganske uvilkaarlig kommer til at stille sig selv det Spørgsniaal, om man

ikke gør rettest i at henregne Danienetagen til Tertiærsystemet. Dette Punkt skal jeg

senere vende tilbage til.

4. Danien.

Efter den Hævning af Havbunden, som i Slutningen af Senonepoken Hk store

Landmasser i Vesteuropa til at dukke op af Havet, fulgte igen en positiv Strandforskydniug.

Havet bryder atter ind over en Del af de hævede Landstrækninger, saaledes i Nordfrankrig

og Belgien; ogsaa i Danmark dækker Havet nu i hvert Fald det meste af Landet. Dette

Hav, Danienhavet, har hos os haft ret forskellig Dybde i de forskellige Egne. og som Folge

heraf tilhøre vore Danienatlejringer forskellige Facies. Baado Fauna og Stenarter afvige

') Jeg har allerede tidligere (Geol. Foren, i Stockholm FiSrh. Bd. ^l. Stockholm 18119. S. 267) paavisl.

at det, beror paa en Forveksling, naar Hexnk; (ibid S. UG) anfører Inocciaiiius fra Faxe.
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saaledes fra det yngre Senons. Paa nogle Steder var Elavet forholdsvis dybt, og vi faa

her Aflejringer tilhørende omtrent samme Facies som Skrivekridtet, medens dot paa andre

Strækninger var forholdsvis grundt; Aflejringer fra meget lavt Vand ere hidtil dog kun kendte

fra Danienetagens øverste Afdeling, Craniakalken.

Hvad Betegnelserne for de forskellige Stenarter angaar, har jeg til Dels benyttet

de gamle FoRCHHAMMER-JoHNSxROp'ske. De i denne Afhandling brugte Betegnelser ere folgende:

1. Koralkalk.

2. Bryozokalk.

3. Saltholmskalk.

4. Blegekridt,

o. Craniakalk.

I og for sig maa det indrømmes, at de RøRDAM'ske Betegnelser paa en vis Maade

ere heldigere, da de alle ere baserede paa de organiske Levninger, som skulle være

karakteristiske for vedkommende Kalksten Naar jeg alligevel har ment at burde fore-

trække de ældre, beror dette dels derpaa, at det undertiden har sine Vanskeligheder rent

makroskopisk at afgøre, til hvilken af Rørdams Typer en Kalksten hører, og dels derpaa,

at det forekommer mig heldigt at dele Rordams "Kokkolithkalk« i den haarde Varietet,

som falder ind under Saltholmskalken, og i den bløde Varietet, det saakaldte Blegekridt.

I Stedet for Rørdams "Spongiekalk" foretrækker jeg at benytte den ligeledes af Rørdam

nævnte gamle Museumsbetegnelse "Craniakalk«, fordi man herunder kan sammenfatte alle

de forskellige Stenarter, der tilhøre Danienetagens øverste Afdeling, Zonen med Crcmia

fuberculata Nilss. Ret hyppig vil man støde paa Stenarter, som danne Overgange mellem

forskellige Grupper, saa at det nærmest bliver en Smags Sag, til hvilken Gruppe man vil

henregne dem. Saadanne Overgange træffes særlig mellem Bryozokalken , Saltholmskalken

og Blegekridtet. Koralkalken er derimod mere vel afgrænset; dog findes der ved Aggers-

borggaard en Bryozokalk, der indeholder saa mange Koraller, at den maa siges at danne

en Overgang til Koralkalken.

Hvad Inddelingen af vor Danienetage angaar, da har man som omtalt S. 371 ment

at kunne udskille det øverste Parti som en selvstændig Horizont, Craniakalken, karak-

teriseret af Crania tuherculata Nilss. I omstaaende Faunaliste IV har jeg fulgt denne

Inddeling.

Da Rordam og Hennig i deres for faa Aar siden offentliggjorte Arbejder udførlig

have behandlet det baltiske Danien, har jeg desangaaendc kun lidet nyt at anføre. Jeg

skal derfor i det væsentlige indskrænke mig til at meddele enkelte Iagttagelser saml lil

at rette nogle ældre Angivelser.

') K. Rørdam : Kridlformal ionen i Sjælland o. s. v. S.
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I
Fannalje

Brachiopodernes og MollnskeE«

A. Bracliiopoda.

Crania ignabergensis Retz

costata Sow
— barhata v. Hag
— larva v. Har
— tuberculata Nilss

— transversa Ldgujt

Ilhynchonella incurva v. Schloth. sp. .

— faxensis Posselt

— flustracea v. Schloth. sp.

Terebratulina striata Wahlb«. sp

— gracilis v. Schloth. sp. .

Terebratula lens Nilss. sp

— fallax Ldgrn
— faxensis Posselt

— Mobergi Ldgrn
Argiope acuta Posselt

— Johnstriqn Posselt

— faxensis Posselt

B. LaTiiellibranchiata.

Avicula faxensis Ravx

Pecten monotiforniis Hxg
— tesselatus Hxg
— sjxdJnilafns Roem
— inversus Nilss

fjinta semisulcafa Nilss. sp

— bisulcata Ravn.

— densestriafa Hng
— Holzapfeli Hxg

Gervilleia sp

Pinna sp

Piicatula sp

Spondylns Duioiipleanns J'Orb

— faxensis (M. U. H.), Ldgux. ..

— danicns (M. U. H.), Ravn. . .

.

D'nin/odoii Nilssoni v. H.vf!. sp

3. —

5.

6.

7.

15.

16.

17.

18.

19.

29.

30.

31.

32.

39.

AO.

41.

46.

52.

53.

63.

64.

67.

69.

71.

76.

79.

S3.

84.

88.

89.
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pedelse i Dauienet.

len Øvre Danien

Saltholmskalk

a
o
J=

s
CC

Ble^ekridt Craniakalk

'S 3

+
+

+ + +

+

+

+ +

+
+

D. K, D. Vidpnsk. Sclsk. SUr., 6. Rii'kkc, naturviJonsk. og matlicm. Afil. XI.
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Faunalie

92. Dimyodon costatus Grovw
97. Ostrea semiplana Sow
99. — liippopodium, Nilss

100. — re/ZcM (M. U. H.), Ravn

101. Gry])haea vesiciilaris Lam
102. Exogyra lateralis Nilss. sp

103. Modiola Cottae Roem. sp

105. Lithodomus rugosus d'ORB

106. Nucula sp

107. Macrodon macrodon Ldgrn. sp

108. Arca Forchhamnieri Ldorn

109. — tenuidentata Hng

111. CucuUaea crenulata Ldgrn. sp

112. Isoarca obliquedentata (M. U. H.), Ldgrn. ..

113. Fectimculus sublenticularis Ravn

114. Limo2)sis Honinghausi J. MtiLL. sp

Ufi. Chaina pulchra (M. U. H.), Ravn
117. Crassatella faxensis Ravn

119. Cardium Schlotheimi Ldgrn

120. — Vogeli Hng
122. Isoeardia faxensis (M. U. H.), Ldgrn

123. Veniella n. sp. Ravn

128. Teredo sp

C. Gastropoda.

129. Emarginula corallioruni (M. U. H.), Ldgrn. .

130. Pleurotomaria niloticiforniis v. Schloth. sp.

132. Tylostoma ampullariaeforme Ravn
133. Scalaria elegans Ravn
134. Siliquaria ornata (M. U. H.), Ldgrn

135. Cerithium pseudotelescopium (M. U. H.), Ravn.

136. — selandicum (M. U. H.), Ldgrn
139. — fenestratum Ravn
140. — faxense Ravn
144. Cypram spirata v. Soiiloth. sp

14.5. — Imllaria v. Scjhi.oth. sp

146. — glohdiformis (M. U. H.), Ravn
\'n. Trilonvuvi fenestraiiini Ravn

Ne«-
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+
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rtsat).

n Øvre Danien

Saltholmskalk Blegekridt Craniakalk

Teglværk

Egby

Bro

Kagstrup
Bredstrup

Klint
Sangstrup

Klint
Lønnerup

Hovsør

Havn

Hjardeniaal

Osterodde Skader
Clausholm

Tinbæk

Mølle

Skillingbro
Albæk

Bjærge

«
Legind Eerslev

Frøslev

og
Vang

Helligkildeby
Hjerm

Davbjerg

og

Mønsted
Kjobenhavns

Havn Vodroffgaard Herfølge

Nr.

.. + +

+ +

92.

97.

99.

100.

f + + + + + + 4- + + + + + + 101.

f +

?

+ ? + + + 102.

103.

105.

106.

107.

108.

109.

111.

112.

113.

114.

116.

117.

119.

120.

122.

123.

128.

129.

130.

132.

133.

134.

135.

136.

139.

140.

144.

145.

146.

147.

63*
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148. Tritoniuni subcjlabrum Ravn

149. — hixMcatum (M. U. H.), Ravn. .

150. — sp

151. Nassal siq»~acretacea Ravn

152. Fusus faxensis Ravn

154. Volutomitra quingueplicata Ravn

155. Voluta faxensis Ravn

156. Voluta (Lyria'f) sp

157. — (Volutolithes) sp

159. Pleurotonia faxensis Ravn

162. Conus sp

D. Cejdialopoda.

165. Nautilus Bellerophon (M. U. H.), Ldgkn.

167. — danicus v. Schloth. sp

168. — fricutor Reck

a. Ældre Danien.

I3e herhen hørende Stenarters petrografiske Beskaffenlied skal jeg kun ganske kort

berøre, idet jeg forøvrigt desangaaende kan henvise til Rørdams, Hennigs og Ussings ind-

gaaende Beskrivelser.

Som anført af Henwig dannes Danienets Hovedfacies af eu Kokkolitkalk , hvis Be-

skaffenhed er noget variabel. 1 Jylland minder Kokkolitkalken saaledes i Reglen om

Skrivekridt; det er en blød, temmelig løst sammenhængende, afsmittende, rent hvid eller

liyppigst noget gullig Kalksten, som for en Del bestaar af Kokkoliter, men desuden

indeholder en Del andet, særlig en Mængde Foraminiferer ; den er i Reglen mere grov-

kornet end Skrivekridtet og føles som noget sandet. Paa enkelte Lokaliteter, f. Eks. Legind

i Thy, bliver den dog saa fmkornet, at man let kan forveksle den med Skrivekridt. Oftest

indeholder den mere sammenhængende Partier eller Knolde med en mellemliggende mere

pulverformet Masse; disse haardere Partier kaldes i Jylland for oBlegem, hvorefter Forch-

)iAMMKR har givet hele Stenarten Navnet Blegekridt.
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rtsat).

a Øvre Danien

Nr.

Saltholmskalk Blegekridt Craniakalk

Teglvævk

Egby

Bro

Kagstrup
Bredstrup

Klint

Sangstiup

Klint
Lønnerup

Hovsør

Havn

Hjardemaal Østcrodde
Skader

Clausholm

Tinbæk

Mølle

Skillingbro

Bjærge Legind Eerslev

Frøslev

og

—

Vang

Helligkildeby
Hjerm

Davbjerg

og

Monstcd
Kjøbenhavns

Havn VodrolTgaard Herfolge

+

148.

149.

ir.n

152.

154.

155.

156.

159.

162.

165.

167.

168.

Kokkolitkalken kan ofte være undergaaet større sekundære Forandringer, der have

medført, at den er bleven hærdnet, undertiden endog i ret betydelig Grad; ofte er den

tillige bleven noget krystallinsk. Denne Varietet er især udbredt paa Sjælland og fik af

Forchhammer Navnet Saltholmskalk.

Foruden Kokkoliter og andre Mikroorganismer indgaa ogsaa andre Dyrelevninger

i Kokkolitkalken; dog er dette i ringere Grad Tilfældet med det typiske Blegekridt, i

hvilket Forsteninger i det hele taget ere særdeles sjældne. Undertiden optræde dog Bryozoer

saa vel i Blegekridtet som i Saltholmskalken i saa stor Mængde, at der fremkommer

Overgange til Bryozokalken. I Saltholmskalken ere Forsteninger, særlig paa visse Loka-

liteter, mere almindelige.

Bryozokalken eller Limstenen bestaar for allerstørste Delen af større og mindre

Brudstykker af Bryozoer, som efter Hennigs Undersøgelser have levet paa de Steder, hvor

de nu findes aflejrede. At der findes Overgange fra Bryozokalk til Blegekridt og Salt-

holmskalk, er allerede fremhævet ovenfor. Men der er ogsaa paa en enkelt Lokalitet, Aggers-
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borggaard, funden en Stenart, som danner et Mellemled mellem Bryozokalk og Koralkalk.

Bryozokalken her indeholder nemlig forskellige Koraller i ikke ganske ringe Mængde, og

ogsaa den øvrige Fauna staar Faxekalkens meget nær.

Hvad endelig Koralkalken angaar, da er den beskreven saa ofte og saa ind-

gaaende (særlig af Johnstrcp, v. Fischer-Benzon og Hennig), at jeg ikke har noget væsentlig

nyt at anføre angaaende dens meget vekslende petrografiske Beskaffenhed. Kun skal jeg

her tilføje, at det under et Besøg i Faxe Kalkbrud i Aaret 1902 lykkedes mig at finde den

Varietet af Koralkalken, hvori man tidligere havde fundet nogle enkelte Eksemplarer af

Gastropoder (Cypraea spirata v. Schloth. sp. og Pleurotomaria niloticiformis v. Schloth. sp.)

med fuldstændig bevaret Skal. Disse Eksemplarer opbevaredes i Mineralogisk Museum

som store Sjældenheder; under et Par ganske korte Besøg i Kalkbruddet er det nu lyk-

kedes mig at forøge deres Antal ret betydelig. Da ogsaa andre af denne Stenarts For-

steninger synes at være usædvanlig vel bevarede, haaber jeg senere at kunne fremsætte

Resultaterne af mere indgaaende Undersøgelser.

Jeg har allerede fremhævet den store Forskel mellem vort yngre Senons og vort

Daniens Fauna; den ny Tids Begyndelse betegnes derved, at gamle Kridttyper ere for-

svundne, medens ny Former ere komne til. Imidlertid er der ogsaa en ret betydelig

Forskel mellem Faunaen i de forskellige Danienaflejringer , hvilket beror derpaa, at disse

tilhøre ret forskellige Facies. Herved adskiller vort Danien sig i væsentlig Grad fra vort

yngre Senon, idet dette maa siges at tilhøre samrne Facies og derfor ogsaa paa de for-

skellige Lokaliteter indeholder Resterne af omtrent den samme Fauna. Den Danienaflejring,

der kommer Skrivekridtet nærmest med Hensyn til Facies, maa vel Blegekridtet være;

Stenartens Beskaffenhed synes dog at antyde, at den i Reglen er afsat paa noget mindre

dybt Vand. Som man vil se af Faunaliste IV samt af hosstaaende tabellariske Oversigt

over Brachiopoders og Molluskers Forekomst i vort Danien, kendes der fra Blegekridtet

kun 6 Arter af Brachiopoder og Mollusker; ogsaa andre Dyrerester ere meget sparsomme

i denne Aflejring. Af disse 6 Arter ere kun de to, Rhynchonella incurva v. Schloth. sp.

og Terehratula lens Nilss., ikke fundne i Skrivekridtet. En noget rigere Fauna kendes fra

Saltholmskalken, der tilhører omtrent samme Facies som Blegekridtet; den hyppige Ind-

Blegekridt Saltholmskalk Bryozokalk Koialkalk Yngre Senon

lilegekridt 6 6 5 4 4

Snllholmskalk . 21 IS 13 9

Bl yozokalk .... 15) 40 16

Koral kalk (il 0

Yiiijre Senon . . 5)9
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blanding af Bryozoer beror dog vel paa, at denne Stenart gennemgaaende er afsat paa

noget lavere Vand end Blegekridtet. Fra Saltholmskalken kendes med Sikkerhed 24 Arter

af Brachiopoder og Molkisker, deriblandt alle de 6 Arter, som ere fundne i Blegekridtet.

Af disse 24 Arter kendes kun 9 tillige i det yngre Senon. I Bryozokalken er der fundet

49 Arter, hvoraf henholdsvis 18 og 5 tillige findes i Saltholmskalken og Blegekridtet,

medens 16 ere fundne i det yngre Senon og ikke mindre end 40 i Koralkalken. Efter den

Forskel, der er mellem Koralkalken og Skrivekridtet i Henseende til Facies, maa man vente,

at ogsaa deres Fauna vil vise sig at være ret forskellig; dette er ogsaa Tilfældet; thi af

Koralkalkens 64 Arter findes kun de 9 tillige i det yngre Senon.

At Blegekridtet og den typiske Saltholmskalk maa antages at være aflejrede paa

forholdsvis dybt Vand, ere alle enige om. Mere divergerende have Meningerne været om

de Forhold, hvorunder Bryozokalken og Koralkalken ere aflejrede. Forchhammer ansaa saa-

ledes Bryozokalken for en Lavtvandsdannelse , idet den mærkelige bølgede Lagdeling, som

man saa smukt kan iagttage i Stevns Klint, skulde skyldes Bølgeslaget. Koralkalken ved

Faxe ansaa Forchhammer ligefrem for et Koralrev. Denne Anskuelse har man nu forladt,

idet man er kommen til det Resultat, at vi i de Dannelser, som nu til Dags foregaa paa

Pourtalés Plateauet ved Florida, have noget tilsvarende til dem, hvoraf Danienetagens Koral-

og Bryozokalk fremgik ; vi maa derfor betragte disse Aflejringer som fremkomne paa en

Dybde af 2— 3001VI.M- Jeg maa dog hertil bemærke, at jeg ikke føler mig fuldstændig

overbevist om Rigtigheden heraf, da Faunaen, særlig de store Gastropoder, ikke fuldt ud

forekommer mig at have Præg af at tilhøre nogen Dybvandsfauna. Noget afgørende herom

lader sig imidlertid ikke sige i Øjeblikket; dertil vilde bl. a. kræves en fornyet grundig

Undersøgelse af Lejringforholdene i Faxe Bakke.

Hennig har gjort opmærksom paa, at Koralkalken ved Annetorp har en langt

mindre Udstrækning end ved Faxe, og at den korallofile Faunas og selve Koralstokkenes

Dimensioner ere mindre paa den først nævnte end paa den sidst nævnte Lokalitet^). Dette

sætter han i Forbindelse med sin Teori om en med Næring ladet Bundstrøm, en "Golf-

strøm«, som skal være gaaet gennem Danienhavet, og som ikke traf Annetorp saa direkte

som Faxe; dette sidste skulde være Grunden til, at en Del Arter opnaar en betydeligere

Størrelse ved Faxe end ved Annetorp. Muligvis er dette rigtigt; men foreløbig kende vi

ikke noget til en saadan »Golfstrøm«; thi de Argumenter, hvorpaa Hennig bygger denne

sin Teori, ere urigtige. Sit Hovedargument henter Hennig fra den saavel ved Faxe som

ved Annetorp meget sjældne Cyathidium Holopus Steenstr.^). Det unge Individ af denne

') Th. Fuchs: Welchc Ablagerungen hiilien wir als Tiefseebildungen zu betracliten? — Nciios .laliil).

II Beilage-Bd. Stuttgart 1883. S. 56G.

A. Hennig: Studier ofver den baltiska Yngre kritans biklningshistoria. S. 39.

A. Hennig: 1. c. S. 120.

=) A. Hennig: 1. c. S. 11 G— 19.
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Art er regelmæssig femkantet, men efterhaanden som det ældes, bliver det skævt og noget

bøjet. Hvor flere ældre Individer sidde tæt sammen, saaledes som paa det store af Hennig

afbildede Pragtstykke fra Kjøbenhavns Mineralogiske Museum med Hundreder af tæt

sammenhobede Individer, viser det sig, at alle Individer ere bøjede i samme Retning.

Dette skal efter Hennig bero derpaa, at de alle have bøjet sig fremad mod en konstant

Strøm , Danienhavets Golfstrøm
,
ligesom den recente Holopus Uangi d'Orb. efter Jåkel er

bleven skæv ved at bøje sine Arme fremad mod Nutidens Golfstrøm. Nu kan man

imidlertid godtgøre ved nærmere Undersøgelse af de Stykker af Koralklippen, hvortil Cya-

thidierne ere fæstede, at de alle have vendt Bægeret nedad; de maa derfor have været

fæstede til Loftet i større eller mindre Huler i Koralklippen M- Men hermed er det givet,

at man ikke kan bruge Cyathidiernes Skævhed som Argument for en « Golfstrøm
»

; thi en

saadan vilde ikke kunne gøre sig gældende i alle Hulerne. Det forekommer mig langt

naturligere at antage, at alle Individerne have bøjet sig udad mod Hulens Aabning.

Et ganske lignende Argument henter Hennig fra Parasmiliernes Form. Disse

Enkeltkoraller ere nemlig i Reglen bøjede paa lignende Maade som Cyathidierne , men da

man endnu ikke har nogen Iagttagelse over, hvorvidt de alle bøje sig i samme Retning,

kan man heller ikke af dem drage nogen Slutning angaaende en « Golfstrøm ». Tilmed er

det vel ikke ganske udelukket, at Parasmilierne til Dels kunne have levet under lignende

Forhold som Cyathidierne.

Hennigs Hypotese om Danienhavets "Golfstrøm« maa derfor i hvert Fald foreløbig

henlægges; muligt er det, at man engang kan finde andre og mere holdbare Argumenter.

Men indtil dette sker, forekommer det mig naturligt at søge en anden Udvej end denne

højst problematiske »Golfstrøm" til Forklaring af Forskellen mellem Faunaen ved Faxe og

ved Annetorp. Denne Forskel bestaar ikke alene i forskellige Størrelsesforhold hos de

samme Arter, men ogsaa i en noget andet Sammensætning af Faunaen. Der synes nemlig

at optræde langt flere Arter ved Faxe end ved Annetorp. Af de 32 ved Faxe fundne Arter

af Lamellibranchiater ere følgende 8 Arter saaledes ikke hidtil fundne ved Annetorp:

Avicula faxensis Ravn.

Spondylus Dutempleanus d'Orb.

Ostrea semiplana Sow.

— reflexa Ravn.

') Min Opmærksomhed er forst bleven henledet paa dette Forhold af Professor N. V. Ufsixo. Vod at

gennemgaa hele Samlingen al' Cyalhidier fra Faxe har jeg fundet, at i alle de Tilfa?lde . hvor det

var muligt at orientere sig med Hensyn til Stillingen, har Forholdet været som ovenfor omtalt.

Det forekommer mig da rimeligt at antage, at HolojJus B<{)igi u'Oui!. lever under lignende Forhold;

man vil i saa Tilfælde bedre kunne forstaa, hvorfor det hidtil kun er lykkedes at tinde ganske faa

l'^ksemplarcr af denne meget interessante Art; thi naar den sidder fastvokset lil Loftet i saadanne

lliillieiler, vil det allid va're vanskeligt at faa den draget frem for Dagens Lys.
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Lithodomus rugosus d'Orb.

Pectunculus suhlentindaris Ravn.

Chama pulchra (M. U. H.), Ravn.

Crassatella faxensis Ravn.

1 Stedet for i en "Golfstrøm" kan Forklaringen til denne Forskel snarere søges i

Dybdeforholdenes Forskellighed, saa at vi faa en lidt dybere Facies ved Annetorp end ved

Faxe. Da jeg kun i meget ringe Grad har haft Lejlighed til at studere Forholdene ved

Annetorp, kan jeg dog ikke sige noget bestemt herom.

Bryozokalken ved Aggersborggaard , hvis Fauna i høj Grad minder om Koral-

kalkens, er sikkert afsat paa dybere Vand. Herpaa tyder Stenarten, hvis Grundmasse er

meget finkornet, og Faunaen synes at antyde det samme. Da jeg i Aaret 1899 besøgte

denne Lokalitet, fandtes der nedenfor den gamle Klint Vest for Aggersborggaard et Par

ganske ubetydelige Smaagrave, som til Dels vare fyldte igen. Det tilgængelige Profil havde

en Højde af kun c. 1 M. Øverst var der et ganske tyndt Lag marint AUuvium; derunder

fandtes Kalken, som opadtil var skør og bladet; i den fandtes et Par 6— 10 Cm. tykke Lag

af brun Flint. I en anden lille nærliggende Grav fandtes Saltholmskalk, hvilket maaske kan

tyde paa, at den omtalte Bryozokalk ikke har nogen synderlig stor Udbredelse. Ved dette

og nogle senere Besøg paa denne Lokalitet er det lykkedes mig i Bryozokalken at finde

følgende Fauna:
Spongier.

*Isis vertebralis Hng.

*Molf,kia Isis Steenstr.

Parasmilia sp.

Pentacrinstilke (2 Arter).

*Goniaster quinqueloba auctt.

Cidaris sp.

* Temnoc'idaris danica Desor.

*Tylocidans vexilifera SchlOt.

Cyphosonia sp.

Porosphaera globidaris.

Serpnla-'Rør (2 Arier).

Bryozoer.

*Bhijnchonella faxensis Posselt.

* Terehrcttulina striata Wahlisg. sp.

Spondylus sp.

* Ostrea setniplana Sow.?

* — hippopodium Nilss.

D. K. I>. Viilcnsk. Seisk. Skr., 0. Række, natuvviJensk. og mat.licm. Afil. NI. G. 5-1



424 90

*Ostrea reflexa (M. U. H.), Ravn.

*Gry2oliaea vesicularis Lam.

*Exogyra lateralis Nilss.

Arca sp.

*Cardium Vogeli Hng.

*Isocardia faxensis (M. U. H.), Ldgrn.

*Fleurotomaria niloticiformis v. Schloth. sp.

*Siliquaria oniata (M. U. H.), Ldgrn.?

*Cerithium selandicum (M. U. H.), Ldgrn.?

*Cijpraea spirata v. Schloth. sp.

* — bidlaria v. Schloth. sp.

*Dro7mopsis rugosa r. Schloth. sp.

Hajtænder.

Alle de med * mærkede Former ere fundne ved Faxe; som man vil se, er det

omtrent alle dem, som jeg nogenlunde sikkert har kunnet bestemme til Art.

Særlig karakteristisk for Faunaen ved Aggersborggaard er det Forhold, at Isis

vertehralis Hng. (og i mindre Grad MoUhia Isis Steenstr.) optræder særdeles hyppig, medens

Dendrophyllia candelabrum Hng. og Lobopsanimia faxensis Beck sp., der ere saa alminde-

lige ved Faxe, fuldstændig mangle her. Dette Forhold synes mig at tale for, at Bryozo-

kalken ved Aggersborggaard er aflejret paa dybere Vand end Kalken ved Faxe. Som en

anden Mærkelighed kan fremhæves, at de tre ved Faxe saa almindelige Nautilarter hidtil

ikke ere fundne ved Aggersborggaard.

Endnu et Forhold maa her omtales. Indlægger man paa et Kort de Lokaliteter,

hvorpaa der findes typisk Blegekridt eller Saltholmskalk, samt de Lokaliteter, hvor man

har fundet typisk Bryozokalk, vil man se, at den sidst nævnte Gruppe af Lokaliteter i

Reglen er beliggende i Nærheden af de Strækninger, hvor Skrivekridtet ikke er dækket af

Danienaflejringer, medens den først nævnte Gruppe ligger fjærnere fra disse Strækninger.

Dette Forhold kan maaske bero paa et Tilfælde, men det forekommer mig dog ligesaa

rimeligt at opfatte del som en Bekræftelse af den i det foregaaende opstillede Hypotese

om, at visse Dele af Danmark have været hævede over Havet i Danientiden. Der tindes

enkelte Undtagelser fra den omtalte Regel; saaledes ser man f. Eks. den typiske Bryozokalk

strække sig fra Faxe og helt op til Aashoj ved Køge. Dette kan dog forklares ved

den Antagelse, at der fra Øen Syd for Faxe har strakt sig en Grund mod Nord op til

Køge-Egnen.

Den positive Niveauforandring, hvormed Danientiden begyuder. afloses senere af

en Forskydning i modsat Retning. Som vi senere skulle se, er det nemlig sikkert, at del

Hav, hvori det yngre Daniens Dannelser aflejredes, havde en ringere Dybde end det ældre
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Danienhav. Denne Hævning, hvorved Landomraadet stadig blev større og større, fortsaltes

videre gennem Tertiærperioden, indtil formentlig hele Landet ved Slutningen af Miocæn-

tiden var hævet over Havet.

b. Yiigre Danieu.

Af den S. 370 nævnte Grund ser jeg mig desværre hindret i nærmere at komme

ind paa denne Zone. Jeg maa derfor indskrænke mig til et ganske kort Referat af, hvad

der foreligger offentliggjort i Litteraturen

Herhen hørende Stenarter omtales først af svenske Forskere som løse Blokke, og

Sv. Nilsson beskrev den deri saa hyppig forekommende Crania tubercidata. Senere fandtes

Zonen faststaaende i Kjøbenhavns Havn (udfor "Larsens Plads«), hvor den overlejrede Salt-

holmskalken. Endelig paaviste Gronwall, som omtalt i det foregaaende, at denne Zone,

Zonen med Crania tubereulata Nilss., tillige fandtes faststaaende ved Kjøbenhavns Vestre

Gasværk samt et andet Sted paa Vesterbro; endvidere ved Vodroffgaard samt ved Aashøj

og Herfølge.

Stenarterne variere meget. I Kjøbenhavns Havn er det en tæt og haard Kalksten,

som næsten udelukkende bestaar af Fossilfragmenter: Crania-SkaWer, Hajtænder, Dentalitim-

Rør osv. ; Echinodermrester ere ligeledes meget almindelige. Ved Vestre Gasværk fandt

man en stærkt glaukonitisk Kalksten, som overlejres af paleocæne Lag. En noget lignende

Beskaffenhed har Stenarten fra Vesterbro, idet man her traf Lag af en haardere, mørk

Kalksten indlejrede i en løs glaukonitisk Mergel. Ved Vodroffgaard ligner Craniakalken

den almindelige Saltholmskalk, men den indeholder i hvert Fald i det øverste Parti Crania

tubereulata Nilss. Ved Herfølge ser man Craniakalken som en Gruskalk hvilende konkor-

dant paa Bryozokalk.

Beskaffenheden af disse Stenarter viser, at Craniakalken gennemgaaende er aflejret

paa mindre dybt Vand; til Dels er det vel endog rene Stranddannelser.

Om Craniakalkens Fauna ser jeg mig heller ikke i Stand til at meddele noget nyt.

Den synes ikke at være meget forskellig fra det ældre Daniens Fauna. Af ejendommelige

Former har jeg kun set følgende anførte

:

Graphularier (2 Arter).

Crania tubereulata Nilss.

Peeten inversus Nilss. '^).

>) Det vigtigste Bidrag i den Retning er K. A. Gronwall: Danmarks j'iigsta Icrit- och aldsta tertiiir-

aflagringar. — Forhandl, vid 1 5de Siiand. Naturforskaremotet i Stockholm 1S98. Stockholm 1899.

S. 223—28.

2) Denne Art kendes ogsaa fra ældre Dannelser; dog er den ikke lunden i vort ældre Danien, men

derimod efter Hennig ved Annetorp.

54*
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Lima bisulcata Ravn.

PUcatula sp.

Dentalium sp. '

Hvorvidt Faunaen i Craniakalken er saa forskellig fra det øvrige Daniens, at det

er hensigtsmæssigt at opretholde Craniakalken som en særskilt Afdeling af Danienet, vil

Fremtiden vise.

c. Danienetagen udenfor Danmark.

I den historiske Oversigt har jeg (S. 351) omtalt, at Danienetagen blev opstillet i

Aaret 1846 af Desor. Som Typer for denne Etage tog han Faxekalken og Pissolitkalken;

desuden var han tilbøjelig til ogsaa at medtage Maastricht-Lagene. Hvorledes der derefter

fremkom modstridende Meninger om Danienets vertikale Udstrækning, har jeg ligeledes

omtalt. Grunden til denne Uenighed var nærmest den , at man ikke havde nogen skarp

Definition af «Étage danieu"; nogle vare saaledes tilbøjelige til at henregne de fleste over-

senone Aflejringer, der ikke vare uddannede som Skrivekridt, til Danienetagen, medens

andre gave Danienet en endnu snevrere Begrænsning, end Desor havde givet, idet man

fuldstændig udelukkede Maastricht-Lagene.

Man kan til Danienetagen henregne alle de Aflejringer, hvori man har fundet

Nautilus danicus v. Schxoth. sp., samt alle andre dermed jævnaldrende Aflejringer; men

man kan ogsaa — og det forekommer mig at være det rigtigste — kun medtage de Lag,

der ligge mellem de yngste Ammonit-førende Kridtaflejringer og de allerældste Tertiær-

dannelser (Paleocænet). I Virkeligheden ere de to Begrænsninger omtrent sammenfaldende;

dog medtages i første Tilfælde nogle Lag, som falde udenfor den sidste Begrænsning. Jeg

tænker her særlig paa de øvre Maastricht-Lag; i dem skal nemlig Nautilus danicus fore-

komme sammen med en Fauna, som indeholder flere Ammoniter, deriblandt en saa vigtig

Form som Scaphites constrictus Sow., samt Belemnitella mucronaia v. Schloth. sp. Nogen

Aflejring med denne Blandingsfauna kendes ikke fra det baltiske Kridt; man niaa vel nær-

mest opfatte den som en Overgangsdannelse mellem Senou og Danien; dog synes den at

staa Senonet noget nærmere end Danienet.

Udelukke vi saadanne Overgangsdannelser fra Danienet, faa vi tilbage de alleryngste

Kridtaflejringer, der særlig karakteriseres ved Manglen af Ammoniter, Delemniter og Ino-

ceramer. Et saadant negativt Kendemærke er imidlertid upraktisk. Alan maa derfor ogsaa

i høj Grad tage Hensyn til Lejringsforholdene og sammenligne med andre Aflejringer, hvis

Alder er fastslaaet. Ganske kort skal jeg i det følgende omtale de udenlandske Aflejringer,

som man nærmest kan parallelisere med vort Danien.

Skaane. Som bekendt har man i det sydvestlige Skaaue fundet ret vidt udbredte

Danicnaflejriuger. \(tå Annetorp (og Limhamn) lindes saaledes saavel Koralkalk som Bryozo-
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kalk og Saltholmskalk. Denne sidste Stenart har man endvidere fundet ved Ostra Torp og

KlagstorpM; ogsaa længere mod Øst i Omegnen af Ystad har man ved Boringer trallet

Saltholmskalken. Forholdene i Skaane synes at være de samme som i Danmark, og da

jeg i det foregaaende lejlighedsvis alierede flere Gange har omtalt det skaanske Danien,

særlig ved Annetorp, skal jeg ikke her komme nærmere ind derpaa.

Nordtyskland. Danienaflejringer kendes ikke med Sikkerhed. Man har ment at

have truffet saadanne ved Boringer; desuden ere løse Blokke af Saltholmskalk og Bryozo-

kalk saa almindelige i Forpommern, at Danienet efter Deeckes Mening utvivlsomt maa være

faststaaende i Undergrunden-).

Rusland. Ved Volgas mellemste Løb (mellem Syzran og Saratow) har A. P. Pavlow

paavist, at Mucronatakridt overlejres af glaukonitholdig Sandsten med Nautilus danicua

V. ScHLOTH. sp. ; derefter følge sandede Lerlag, som indeholde en Del af de ved Kjøbenhavns

Vestre Gasværk fundne paleocæne Arter, f. Eks. Nodosaria raphanistrum v. Koen., Trocho-

cyathus calcitrapa v. Koen. osv. Disse Lerlag sammenstiller Pavlow derfor med Paleocænet

ved Kjøbenhavn, medens han henfører Sandstenen med Nautilus danicus til Danienet^).

Muoronatakridtets Overflade er hærdnet og fremviser smaa (faa Centimeter dybe) Fordyb-

ninger, der ere fyldte med Sand ; selve Overfladen er noget bølget. Det herpaa følgende

Danien er saaledes ved en Diskordans adskilt fra Mucronatakridtet, medens det gaar jævnt

over i det overlejrende Paleocæn'*).

1 Ungarn findes ved Ajka i Kridtets øverste Del et Lag, som indeholder Pyrguli-

ferer; dette Lag henføres af Mcnier-Chai-mas til Danienetagen ^).

1 England ere Danienaflejringer fuldstændig ukendte. Senonepoken slutter her

med en Emersion, og da Havet atter brød ind over Landet, aflejredes der Dannelser, som

tilhøre det ældste Eocæn. Man maa derfor antage, at England bar været hævet over Havet

i Danientiden.

Holland og Belgien. De øvre Maastrichtlag, som nogle Forfattere have været

tilbøjelige til at henregne til Danienetagen , maa paa Grund af deres Fauna (deriblandt

Belemnitella mucronata og Scaphites constrictus) helst henføres til Senonetagens øverste

Del. Imidlertid skal der i de øvre Maastricht-Lag være fundet en saa vigtig Danienform

') J. Ghr. Moberij: Om kalkfyndigheteii vid Klagsloip. — Gcol. Fuieii. i Stockholm l-'oiluuidl. lid. Vi.

Stockholm 1901. S. 533.

^) W. Deec'ke: Die mesozoischen Formationen der Provinz Pommern. — Mitth. des nalurw. Vereiiies

fiir Neu-Vorpommern und Rtigen. 26. Jahrg. Greifswald 1894. S. 99.

A. P. Pavlow: Voyage géologique par la Volga de Kazan å Tzaritsyn. — Guide des c.\cursions du

VII Congrés géol. internat. XX. St. Pétersbourg 1897.

^) A. DE Grossouvre: Recherches sur la craie supérieure. I Partie. S. 828. — Méni. pour servir a

l'e.xplic. de la carte géol. détail. t'rance. Paris 1901.

^) Latpakent: Traité de Géologie. 4""= édition. 111. Paris 1900. S. 1402.
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som Nautilus danicus. Dette kunde maaske tyde paa, at disse Lag ere aflejrede i det

Tidsrum, der svarer til Lakunen i de danske Kridtaflejringer; thi en saadan Blandingsfauna

er fuldstændig ukendt i Danmark.

I Hainaut findes i Egnen omkring Ciply den saakaldte Tuffeau de Saint-Symphorien,

hvis Fauna har et tydelig senonsk Præg. Over denne Kalksten og adskilt fra den ved en

Diskordans ligger Tuffeau de Ciply, som begynder med et Bundkonglomerat; Faunaen har

her et tertiært Præg og har en Del Arter fælles med Calcaire de Mons; dog indeholder

den ogsaa en Del kretaciske Arter. Det er derfor muligt, at man her har noget tilsvarende

til vore Danienaflejringer, skønt Faunaens store Lighed med Monskalkens synes at antyde,

at den er noget yngre af Alder.

I Reglen anser man Calcaire de Mons for at være yngre end Danlenet. Imidlertid

ytrer de Grossouvre sig om dette Spørgsmaal paa følgende Maade^):

(1 11 est difficile de répondre nettement a cette question, parce que nous avons

affaire a des faunes qui ne sont pas comparables, mais il est vraisemblable que les couches

inférieures du Danien, celles qui, en Danemark, ont succédé immédiatement a la craie a

Bélemnitelles, sont antérieures au Calcaire de Mons ou au Calcaire pisolithique de Meudon,

puisque le depot de ceux-ci a été précédé de dénudations et d'érosions. Néanmoins il

est fort probable que toutes ces couches appartiennent å la méme époque géologique,

c'est-a-dire å une méme zone, et qu'elles sont synchroniques dans le sens attaché a cette

expression dans le langage géologique«.

Med <i couches inférieures du Danien« tænker de Grossodvre vel paa Fiskeleret og

Cerithiumkalken i Stevns Klint; i saa Tilfælde har han utvivlsomt Ret i, at disse Lag ere

ældre end Monskalken; de maa nemlig, som jeg har paavist i det foregaaende, henregnes

til det yngre Senon og have slet intet med Danienetagen at gøre. Men ogsaa vore ægte

Danienaflejringer anser jeg for at være ældre end Monskalken; jeg støtter mig her særlig

til den overordentlig store Forskel, der er mellem Monskalkens og vort Daniens Faunaer,

en Forskel, som jeg ikke synes lader sig forklare ud fra forskellig Facies alene.

Endnu lidt usikkert udtaler de Grossouvre sig altsaa i dette Arbejde, men han har

senere i en lille Notits udtalt sig med større Bestemthed. Han gør her opmærksom paa.

at Danien og Montien tilhøre forskellige Facies, hvorfor man ikke kan anstille nogen direkte

Sammenligning mellem de to Etager; kun ved Undersøgelse af Lejringsforholdene kan man

opnaa med Sikkerhed at kunne fastslaa deres relative Alder. Efter at have omtalt noi;le

nyere Iagttagelser angaaende Lejringsforholdene mellem formentlige Danien- og Montien-

aflejringer i det sydlige Frankrig, udtaler han sig paa fotgende Maade

:

A. UE Grossouvre: liecheiches sur l;i craie supcricuro. 1. l\iris 1901. S. 825.

^) A. 1)10 Grossouvre: Sur les etages (lainoii et iiioiiUou. - Buli. Soc. géol. Fraiicc. 4™'^ serie. T. "J.

Paris 1902. S. 326.
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«De la résiilte que les couches a faciés danien et h faciés montien peuvent, suivant

les localités, se succéder dans un ordre quelconque et, par conséquent, qu'elles appar-

tiennent ii la méme zone: les etages danien et montien sont done équivalents et, par droit

de priorité, le nora du premier doit seul subsister dans la nomenclatureu.

Hele dette Spørgsmaal om Forholdet mellem Danien og Montien trænger sikkert til

nærmere Undersøgelse, forinden det lader sig besvare aldeles sikkert.

Frankrig. 1 Parisbækkenet ere Forholdene omtrent som i Hainaut. Hvilende

diskordant paa Mucronatakridtet træffer man hist og her den saakaldte Pisolithkalk. Fau-

naen i denne Kalksten er desværre ret ufuldstændig beskreven, hvorfor den i Øjeblikket

ikke let lader sig bruge til Sammenligning. 1 Følge de Grossodvre skal den dog, i hvert

Fald hvad de store Cerithier angaar, have større Lighed med Maastrichtfaunaen end med

den eocæne Fauna Da A. d'Orbigny anfører Nautilus danicus v. Schloth. sp. og Oi/jn'aea

buUaria v. Schloth. sp. herfra, forekommer det mig sandsynligt, at vi her have en Aflejring,

som staar vort Danien temmelig nær. Naar Faunaen i Pisolithkalken forhaabentlig engang

bliver bedre undersøgt og beskreven, vil der maaske vise sig større Lighed, end man nu

formoder.

Efter Hennigs Mening er Pisolithkalken yngre end det baltiske Danien; foruden til

Faunaen støtter han sig her til Lakunen mellem Craie de Meudon og Pisolithkalken. Han

gaar nemlig ud fra, at det baltiske Danien danner en direkte Fortsættelse af Senonet, og

mener derfor, at Danienet er aflejret i det Tidsrum, hvortil den omtalte Lakune i Paris-

bækkenet svarer-). Efter at jeg nu har paavist, at der ogsaa hos os findes en saadan

Lakune, falder dette Argument selvfølgelig bort, og da Faunaen virkelig synes at have Til-

knytningspunkter til Danienet, forekommer det mig rimeligst at henføre Pisolithkalken til

Danienetagen.

Den saakaldte Calcaire a baculites i Cotentin har man ogsaa henregnet til Danien-

etagen, men alene dens Indhold af Baculiter og Scaphiter viser tilstrækkelig tydelig, at den

rettest henføres til Senonet.

Ogsaa i Sydfrankrig (Provence, Pyrenæerne osv.) skal der forekomme Danienaflej-

ringer. Man har her til Dels Sumpdannelser, som fortsættes uafbrudt fra Kridttiden og

ind i Eocæntiden. En direkte Sammenligning med andre Danienaflejringer er her vanskelig;

man har dog ogsaa rent marine Aflejringer med Nautilus dmiicus, saaledes Calcaires

eller Marnes a Corasters; de øverste Dele af disse skulle dog slutte sig nærmere til

Montien.

Asien. I Daghestan fmdes maaske ogsaa Aflejringer, som bør henføres til Danien-

A. ])E Gkossouvre: Rechevchcs etc. 1901. S. 138.

') A. Henkk;: 1. c. S. 107.
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etagen; man har nemlig her fundet Kalkstene og Mergel med Nautilus danicus og Coraster

Vilanovae

Ogsaa i Hindostan er Nautilus danicus funden. I Distriktet Trichinipoly overlejres

de ammonitførende Kridtdannelser af en meget forsteningsrig Kalksten uden Ammoniter

og Inoceramer (Niniyoor Gruppen) ; den eneste Cephalopod, man har fundet i denne Kalk-

sten, er netop N. danicus''-]. Ogsaa i Pondichery Distriktet træffes Aflejringer (en haard

Sandsten) med N. danicus og andre Nautiler, men uden Ammoniter; disse Aflejringer inde-

holde tillige Nerineer^).

Amerika. Hvorvidt man ogsaa her har Danienaflejringer, er et Spørgsmaal, som

ikke er let at besvare med Sikkerhed. Sandsynligt er det dog. Man har saaledes villet

henføre en Del af den mægtige Laramie Group til Danienetagen, men Meningerne herom

ere meget delte.

Temmelig sikkert maa vel Rancocas-Manasquanformationen i New Yersey, som

Clakk mener, antages at tilhøre Danienetagen. Den hviler diskordant paa den senonske

Matawan-Monmouthformation. Der synes altsaa, at der ogsaa paa den anden Side Atlanter-

havet findes en Diskordans mellem Senen og Danien.

d. Ber Danienetagen henregnes til Kridt- eller til Tertiærsystemet?

Dette Spørgsmaal, som ganske uvilkaarlig dukker op for en, naar man beskæftiger

sig med Danienets Fauna, og som har været en Del debatteret i den senere Tid, skal jeg

til Slutning ganske kort berøre.

Forskellige Forfattere, som ikke af Selvsyn kendte vort Danien, have været til-

bøjelige til at henføre det til Tertiærsystemet, idet de byggede paa deres — utilstrækkelige

— Kendskab til Danienets Fauna. Her skal saaledes kun anføres en Udtalelse af J. Starkie

Gardker *)

:

<iThe Coral bane of Faxø possesses no distinctly Cretaceous mollusc except

Fleurotomaria and a very large J-^orrAais, associated with two species ofAturia, dLNautihis^

and a most distinctly Eocene group of Gasteropoda, including several Vohdæ, Cypreae,

Mitra, Triton, Rostellaria, Scalaria, Turhinella and ModioJa. Finally the Danish iime-

stone calied "Upper Chalk" has no purely Cretaceous genus of Moilusca. but the Echi-

noidea are superficially not dissimilar to those of our Chalk, thougli Ihey mav be

Tertiary forms ».

') Lai'parent: 1. c. S. 1403.

A. PE Grossouvre: Reehcrclies ctc. I. Paris 1901. S. 7'22.

^) A. DE GiiossotTYRE: ibid. S. 723—24.
*) .1. Stakkte Gardneu: Oii the relative ages of tlio Ainerirnii and tlic Englisli (^.rolacotnii; and Eocene

series. — Gcol. Mag. New series, Decade 3. I. Loiulun ISS-i. S. jOl.
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I den seneste Tid har særlig de Grossouvre gjort sig til Talsmand for den An-

skuelse, at Grænsen mellem Kridt og Tertiær bør drages under Danienetagen. Efter at

have givet en særdeles indgaaende Beskrivelse af de yngste Kridt- og de ældste Tertiær-

aflejringer udtaler han sig paa følgende Maade om denne Grænse ^)

:

II Je crois que l'exposition précédente suffit pour justifier amplement la proposition

que j'avais faite de placer la limite entre le Crétacé et le Tertiaire immédiatement au-dessus

des derniéres couches a Ammonites. Non seulement cette limite est une conséquence

nécessaire de la méthode adoptée pour la classification des assises secondaires, mais elle

se trouve naturellement imposée par tout un ensemble de considérations paléontologiqiies

et stratigraphiques. En nombre de points, elle correspond a des lacunes, des discordances

et des transgressions. Elle ne coincide pas seulement avec la disparition des Ammonitidés

et des Bélemnites, mais avec celle des Riidistes qui ont joué un role si important dans

la craie supérieure (Hippurites, Sphérulites, Radiolites), et encore avec celle d'un certain

nombre d'autres Mollusques, Inocérames et Trigonies».

Man maa indrømme, at der er meget, som taler til Fordel for denne Anskuelse.

Men som Hennig-) har paavist, er der saa mange Tilknytningspunkter mellem det yngste

baltiske Senons og det baltiske Daniens Faunaer, at det kan synes urimeligt at henregne

det baltiske Danien til Tertiærsystemet. Gronwall, som særlig har beskæftiget sig med

Craniakalken samt vore eocæne Aflejringer, er kommen til samme Resultat^). Ogsaa mig

forekommer det rettest at betragte Danienet som den yngste Kridtetage, da dels Fauna

staar Faunaen i vort yngste Senon meget nærmere end Faunaen i nogen mig bekendt

Tertiæraflejring. Paa den anden Side kan det dog ikke nægtes, at den af mig paaviste

Lakune mellem Senon og Danien i Stevns Klint kan tjene til Støtte for den modsatte An-

skuelse. Da Faunaen desuden ogsaa har et vist tertiært Præg, anser jeg det ikke for

udelukket, at man engang kan blive enig om, at Danienetagen maa henregnes til Tertiær-

systemet, men med vort nuværende Kendskab synes det mig uberettiget at lægge Grænsen

saaledes.

For at kunne løse Spørgsmaalet om, hvor man bør lægge Grænsen mellem Kridt

og Tertiær, og for med Sikkerhed at kunne angive Danienaflejringernes Udbredelse og

parallelisere dem indbyrdes, maa man studere ikke blot Lejringsforholdene , men ogsaa

Faunaen. Særlig i den sidst nævnte Retning synes der mig endnu at være adskilligt til-

bage at ønske. Eftersom man udelukkende eller saa godt som udelukkende lægger Vægten

') A. DE Grossouvke: Recherches etc. I. 1901. S. 829—30.

A. Hennig: i. c. S. 86—10.5.

') K. A. Gronwai.l: nanniaiks yngsla kril- och iildsta tertiiir-aflagringar. — Foiliamll. vid \:>i\f .Sk;\iul.

Natuvforskaiemotet i .Slocli. 1898. Stockholm 1899. S. 223— 28.

D. K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, natuividonsU. og mathem. Afd. XI. C. 55
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enten paa Lejringsforholdene eller paa Faunaen, kommer man let til afvigende Resultater.

Lader man derimod Stratigrafien og Palæontologien arbejde Haand i Haand, vil man sikkert

naa til Resultater af mere blivende Betydning. Men i det her foreliggende Tilfælde maa

man selvfølgelig indrømme, at der ogsaa her ligesom paa Grænsen mellem andre Systemer

vil kunne findes Aflejringer, som staa saa afgjort paa Grænsen mellem de to Systemer,

at det nærmest bliver en Smagssag, til hvilket System man vil henregne dem.
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Recherches sur la stratigraphie du Crétacé en Danemark.

Résumé,

Partout en Danemark le sous-sol est probablement constitiié par des dépots crétacés.

L'ile de Bornholm fait seiile exception; ce n'est que dans la partie sud-ouest de cette Ile

qu'on a constaté la présence de ce genre de dépots. Du reste, le Crétacé est presque

partout couvert de dépots tertiaires et quaternaires ; il ne vient ordinairement al'fleurer que

dans le voisinage des cotes. C'est ainsi que nous avons une falaise située dans l'ile de

iVIoen, au sud de Séeland, et, dans cette derniére ile, les falaises de Stevns. Les régions

nord et nord-ouest du Jutland présentent également plusieurs falaises. Ces escarpements

composes de roches assez voyantes out du attirer Tattention des habitants du pays déja a

des époques reculées et, en effet, d'aprés M.K. Rordam l'emploi de ces roches pour la construc-

tlon des habitations est attestée par des documents datant du XIH'^ siécle. Les recherches

scientiflques n'ont été commencées qu'a une date beaucoup plus recente. C'est å Soren

Abildgaard que revient l'honneur de les avoir inaugurées en publiant, en 1759, une description

détaillée des falaises de Stevns Klint et, en 1781, un ouvrage du méme genre sur les falaises

de IVIoen. Depuis lors, les dépots crétacés du Danemark ont donné lieu a un grand nombre

de mémoires plus ou moins étendus; cependant un espace de temps assez considérabie

s'est écoulé avant qu'on soit arrivé å en déterminer les relations slratigraphiques. Des

explorations faites dans ce but, et notamment des enquetes de J.-G. Forchhammer et

r. JoHNSTRDP, il résulte que de tous les dépots crétacés situés en Danemark aucun n'est

antérieur a l'époque sénonienne; en revanche ou rencontre dans ce pays des dépots assez

importants qui remontent a une date plus récente que la fin de cette époque et qui doivent

néanmoins étre compris dans le systéme crétacé. Ces dépots ont été désignés par Desor

sous le nom de «terrain danien«, tandis que Forchhammer les appela du terme, resté en

usage, de "Nyere Kridt« (Crétacé supérieur). Aprés Forchhammer et .Jofinstrdr ce sont

surtout IVIM. E. Stolley, K.-A. Gronwall et N.-V. Ussing qui ont contribué a débrouiller la

stratigraphie du Crétacé danois. Les terrains de méme nature qu'on trouve en Suéde ont

été explorés surtout par I\1M. B. Lundgren, J.-C. Moberg, Cl. SchlCter et A. Hennig, et les

travaux de ces auteurs sont d'une grande utilité pour qui veut étudier le Crétacé du

Danemark.

5.5*
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Les différentes faunes ijui caractérisent les terrains crétacés du Danemark ont

également été étudiées, mais en partie seulement. Sur ce point nos connaissances sont

encore loin d'étre complétes. Dans la premiere moilié du siécle dernier Beck avait projeté

d'examiner tous les fossiles trouvés jusqu'alors en Danemark pour en donner ensuite une

description détaiilée; les travaux préliminaires de cette "Gæa danica« étaient déja assez

avancés, (]uand ils ont été interrompus, et lorsque, vers le milieu du méme siécle, Forch-

hammer el Japetcs Steenstrcp ont adopté cette idée et recomniencé l'æuvre inachevée de

Beck, ils n'ont pas niieux réussi. Le seul résultat qui ait été publié du travail assez

considérable consacré par ces auteurs a la réalisation de leur projet, c'est une liste de

divers fossiles recueillis a Faxe et dans les autres affleurements du Crétacé. De la l'abrévia-

tion M. U. H. {Museum TJniversitatis Hatmiensis) qu'on verra apposée aux dénominations

d'un certain nombre des espéces propres au terrain de Faxe. A peu pres en méme temps

C. Puggaard publia sa monographie des falaises de Moen avec la description de quelques-

unes des espéces caractéristiques de la craie blanche de cette localité. Des fossiles de

Faxe ont été décrits par v. Schlotheim et Ldndgren, tandis que M. Schldter a examiné nombre

de Céphalopodes et d'Echinides provenant de tous les dépots crétacés du Danemark. Les

espéces d* Crustacés qui sont particuliérement fréquentes a Faxe ont été décrites par

M. R. v. Fischer-Benzon et plus récemment par MM. K.-O. Segerberg et Henry Woodward.

H.-J. PossELT a publié une description flgurée de nos Brachiopodes crétacés; MM. Pergens

et Mecnier ont fait paraitre un ouvrage sur les Bryozoaires de Faxe (et des falaises de

Stevns Klint) et James-W. Davis est l'auteur d'une monographie sur les débris de Poissons qui

sont propres aux dépots crétacés du Danemark et de la Suéde. Enfin M. Hennig a examiné

et décrit les Coralliaires, les Echinides et les Lamellibranches du Danien danois et suédois.

Ajoutons que dans les deux parties déja publlées de la présente étude se trouvent notés

les résultats des recherches de l'auteur sur les MoUusques crétacés du Danemark.

Calcaire å Crania. Crania tuberculata Nilss.

Étagc danien. Galcaire de Saltholm, »Blege-

kiidt", Gale. u Bryozoaires,

Gale. å Coralliaires.

\ Ananchytes sulcata Goldf.

/ Dromiopsis rugosa v. Schloth. sp.

Lacune.

Etage sénonien

siipérieur.

Calcaire å Cérithes.

1
Ananchgtes orata Leske.

> Scaiihites constrictus Sow. sp.

BeleDmitellaniucronatay. SciihviTH.sp.

Argile å Poissons

Craie blanche.

?

Calcaire d'Arnager, Mariie de \ Inocerawns l'nigiia Goi.df.

Etage sénonien

inféricur.

Blykobbeaa. / Actinocaiiiax boritholinciisis Stollky.

Marne de Mulebyaa. AcUnocamax Lundgreni Stollet.

Sables et grés verts de Born-

holm.
^ Acti7iocanuix westi)halicits Schlut.
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La classification de la série crétacée en Danemark, que je donne ci-contre, dilfére

en certains points de toutes celles qui ont été piibliées jiisqu'ici. Je rapporte par exemple

au Sénonien supérieur l'Argile a Poissons et le Calcaire a Cérithes qu'on attribue d'ordinaire

a l'étage danien, a moins qu'on ne les regarde comme des couches de transition entre le

Sénonien et le Danien. Je vais exposer dans ce qui suit par quelles observations j'ai été

conduit a adopter ce groupement. — En outre il y a seion moi une iacune entre le Sénonien

supérieur du Danemark et le Danien. D'aprés la théorie généralement acceptée nous

aurions, en Danemark, depuis la partie supérieure du Sénonien jusqu'au sommet du Danien,

une série continue de sédiments. je dirai plus loin les raisons pour lesquelles je regarde

cette opinion comme erronée.

De la liste de fossiles I (p. 377—381) il résulte qu'on a trouvé jusqu'ici, dans les

dépots crétacés du Danemark, 42 espéces de liracbiopodes, 86 espéces de Lamellibranches,

35 espéces de Gastropodes et 26 espéces de Céphalopodes , ce qui lait un total de 189

espéces de Brachiopodes et de Mollusques. Leur distribution dans le Sénonien inférieur

et supérieur et dans le Danien se trouve indiquée sur le tableau de la p. 376.

1. Étage sénonien inférieur.

L'ile de Bornholm est la seule localité du Danemark oii on ait trouvé des dépots

appartenant au Sénonien inférieur. Ces dépots sont constitués soit par des sables et grés

plus OU moins glauconieux (»sables et grés verts«). soit par un calcaire impur et grisålre

dit le Calcaire d'Arnager, soit par diverses espéces de marne.

La liste de fossiles II (p. 383—384) comprend les espéces de Brachiopodes et de

Mollusques trouvées dans le Sénonien inférieur du Danemark. On ne devra cependant se

servir de cette liste qu'avec beaucoup de précaution, les matériaux employés se composant

en partie de galets recueillis sur la cote et dont quelques-uns sont peut-étre originaires

de dépots étrangers. Malheureusement ce n'est que dans une faible mesure que j'ai pu

remédier a eet inconvénient par de nouveaux recueils. J'ose toutefois affirmer que MM. H.

ScHRODER et E. Stolley ont certainement eu raison d'attribuer les sables verts de la cote

sud-ouest de l'ile de Bornholm a l'Emschérien , Adinocamax ivestphalicus étant Tun des

fossiles les plus fréquents de ce dépot. Chose assez singuliére et qui du reste avait déja été

signalée par M. Stolley: dans Tile de Bornholm Scaphites inflatus Rom. semble appartenir

a l'Emschérien, tandis qu'on ne le trouve, dans l'Allemagne du nord, que dans des dépots

de date plus récente.

La marne faiblement glauconieuse qui se rencontre dans le voisinage du Mulebyaa,

pelite riviére de la partie occidentale de l'ile de Bornholm, a été considérée par M. Stolley

comme une couche de transition entre l'Emschérien (»sables verts«) et la zone {\ Adinocamax

granulatus (»calcaire d'Arnager«). M. Stolley s'est fondé d'abord sur ce fait qu'on y trouve

une Bélemnite, Ad. Lundgren/' Stolley, qui semble représenter un état de développemeut

ultérieur d'Ad. tvestphalicus , et aussi sur la constitution pétrographique de cette marne

qui est apparemment un facies de transition entre le Sable vert et le Calcaire d'Arnager.

Je ne saurais me prononcer sur le plus ou moins bien fondé de cette conclusion, ne con-

naissant en lait de fossiles propres aux couches marneuses du Mulebyaa, outre la Bélenmite
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en question, qiii jnsqu'ici n'a pas été trouvée ailleurs, qnOsfrea semiplanu Sow. et O. hip-

popodium Nils. — Dans la marne glauconieuse qui constitue le lit du Blykobbeaa, petite

riviére de la partie occidentale de l'lle de Bornholm, ane seule espéce a été reconnue avec

certitude , a savoir Scaphites bhwdosus Rom. Il faiit done croire avec M. Stollet que ce

dépot date a peu pres de la méme époqiie que le Calcaire d'Arnager. Quant a celui-ci,

ScHRODER et Stolley out saus doute bien fait de le rapporter a la zone a Inoceratnus

Llngiia Goldf., cette espéce étant du nombre de celles qui y sont surtout fréquentes.

2. Étage sénonien supérieur.

Parmi les depots appartenant au Sénonien supérieur, le Danemark ne posséde que

la Craie blanche et deux couches d'importance tout a fait secondaire: l'Argile å Poissons

et le Calcaire a Cérithes. Ces dépots font tous partie de la zone a Belemnitella mucronata

V. ScHLOTH. sp. 11 semble done qu'il y ait une lacune dans nos dépots crétacés, mais pro-

bablement cette lacune n'existe qu'en apparence. Nous ignorons, il est vrai
,

quels sont

les dépots qui servent de base a notre Craie blanche, mais il est inflniment probable que

ce sont justement les mémes couches qui constituent la transition entre le Crétacé de

Bornholm et celui qu'on rencontre partout ailleurs en Danemark.

Qu'il y ait en revanche au-dessus de notre Sénonien supérieur une lacune qui le

sépare du Danien surperposé, c'est ce que je tåcherai plus loin de mettre en évidence.

D'aprés Forchhammer les falaises de Stevns Klint présentent la série suivanle:

e. Diluvium.

d. Calcaire a Bryozoaires.

c. Calcaire a Cérithes.

b. Argile a Poissons.

a. Craie blanche.

Forchhammer était d'avis que nous avons la une série continue, et sur ce point il

se trouve d'accord avec tous les auteurs qui ont traité ensuite le méme sujet. C'est encore

l'opinion de Forchhammer qui a prévalu lorsqu'on atlribue habituellemeut au Danien l'Argile

å Poissons, le Calcaire å Cérithes et le Calcaire a Bryozoaires; toulefois certains auteurs

plus récents ont montré quelque tendance a regarder l'Argile a Poissons et le Calcaire å

Cérithes comme des couches de passage entre le Sénonien et le Danien. Selou moi, aucune

de ces deux maniéres de voir n'est la bonne. Pour ma part, je n'hésite pas a rapporter

l'Argile a Poissons aussi bien que le Calcaire a Cérithes au Sénonien, estimant qu'il ne

faut pas séparer ces deux dépots de la Craie blanche pour en faire des dépots a part.

Voici par quelles raisons j'ai été conduit a adopter cette maniére de voir:

1°. La faune d u Cai cair e a C é r i tb e s est une faune de la Craie blanche,

entiérement dilTérenle de celle de l'étage danien.

2". L'Argile å Poissons dont on n'a jusqu'ici conslalé la présence que dans les

falaises de Stevns Klint, occupe dans cette localité de petils bassins peu profonds. Dans

les intervalles qui séparent ces bassins elle a tolalonient disparu. et dans ces endroits la

Craie blanche jjusse grad u e 1 1 e lu e n I au Calcaire a Cérithes.
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3". Il y a une lacune entre le Calcaire a Cérithes et celiii a Bryozoaires
qui le recouvre.

Je vais donner sur ces trois points des renseignements plus détaillés.

Pour la composition et la repartition des fauiies de Brachiopodes et de Mollusques

dans le Sénonien supérieur, je me permetlrai de renvoyer le iecteur a la liste de fossiles

III (p. 390—395).

a. Craie blaiidie ii Belemnitella mucronata ("Skrivekridt").

La Craie blanche s'étend sous tout le terrain danois, a Texception toutefois de l'ile

de Bornholm. Les affleurements sont surtout fréquents dans les parties orientales du pays

(region méridionale de l'ile de Séeland avec Iles avoisinantes) et dans les parties septen-

trionales (le nord et le nord-ouest du Jutland); ils se présentent tantot sous la forme de

carriéres découvertes tantot sous celle de falaises escarpées d'origine plus ou moins recente.

Le plus souvent la Craie blanche se trouve recouverte par des formations plus récentes

appartenant soit a l'étage danien ou au systéme tertiaire soit au systéme quaternaire.

La Craie blanche du Danemark appartient exclusivement ii la zone a Bel. mucronata.

La distribution des Brachiopodes et des Mollusques ressort de la liste de fossiles 111

(p. 390— 395) oii les localités ont été groupées selon leur situation géographique (voir la

carte qui accompagne la premiere partie de la présente étude). Il résulte de la liste en

question que le Scaphites constrictus a une extension horizontale assez considérable dans

notre craie blanche. 11 est done probable que tout ce qui se trouve de craie blanche en

Danemark appartient a la region la plus supérieure de la Craie a Mucronata que caractérise

justemeut cette espéce. Toutefois cette question est difficile å trancher, la faune de la

plupart des localités n'étant pas encore suffisamment connue. En général la faune semble

présenter partout les mémes caractéres; dans quelques contrées elle offre cependant certaines

particularités, et il est bien possible que des recherches plus approfondies nous permettent

de distinguer un jour dans notre Craie blanche plusieurs horizons caractérisés chacun par

des fossiles particuliers. C'est ainsi que Avicula danica semble caractériser les couches

les plus supérieures de la Craie blan<;he.

Sous le rapport de la faune, la Craie blanche du Danemark présente des affinités

remarquables avec celle de l'ile de Ri'igen. A ce point de vue les ressemblances qui la

relient a la craie blanche de l'Angleterre et i\ celle de la France septentrionale sont beau-

coup plus faibles.

b. Argile a Poissons («l''lskeler»).

L'Argile h. Poissons est une couche d'importance absolument secondaire; le seul

endroit ou on ait pu en constater la présence sont les falaises de Stevns Klint. La couche

en question semble avoir été déposée dans de petits bassins peu profonds a la surface de

la craie blanche. Son épaisseur varie un peu, atteignant jusqu'a 20'=™ environ au milieu

du bassin et s'atténuant vers les bords ou elle finit le plus souvent par se perdre. Comme

il a été remarqué par M. Hennig, elle renferme souvent des nodules de craie blanche. En

bas, cette couche se trouve séparée de la craie blanche par nne démarcation tres tranchée,

tandis que, vers le haut, ello passe graduellement au Calcaire a Cérithes.
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D'aprés Thypothése généralement admise l'Argile a Poissons aurait été formée par

de grandes masses d'argile qui de maniére ou d'autre aiiraient été précipilées dans la mer

crétacée et qui se seraient ensuite déposées au fond de cette nier. Entre autres objections

on peut faire valoir contre cette hypothése le fait que l'Argile il Poissons renferme des

débris de craie blanche. Ces débris ont difficilement pu étre déposés en méme temps que

l'argile finement délayée qui est devenue l'Argile ;i Poissons. C'est pourquoi il me semble

qu'on doit chercher une autre explication de la formation de cette argile. Pour des raisons

que j'aurai plus loin l'occasion d'exposer, je considére l'Argile a Poissons et le Calcaire a

Cérithes qui la recouvre comme étant les restes des couches supérieures de la craie

blanche. Par suite d'une interruption survenue dans la sédimentation et qui a probable-

ment été accompagnée par une émersion, ces couches auront subi une erosion ou abra-

sion mécanique et chimique. Ce traitement aura donné naissance a un grand nombre de

crevasses dont le plupart auront ensuite été remplies d'une couche plus ou moins épaisse

de silex, tandis que les plus superficielles se seront remplies d'argile: La région supérieure

de la craie blanche étant relativement riche en argile, il y aura eu, aprés la dissolution du

calcaire carbonaté, un sédiment assez considérable d'argile qui aura surtout été déposé

dans les crevasses superficielles ou il aura formé l'argile a Poissons ; toutefois on en

rencontre aussi des intercalations locales dispersées dans loute la masse crétacée a laquelle

elles communiquent un aspect marbré. Cette explication se trouve confirmée I" par ce

fait que nombre des crevasses remplies de silex ont des aspects semblables a ceux des

dépots argileux; il est vrai que dans la plupart des cas leur disposition est moins réguliére.

2". Remarquons encore que les lits d'argile a Poissons se continuent, latéralement, a travers

la craie blanche ou le calcaire a Cérithes par de minces lames qui viennent toucher la

surface inférieure du calcaire a Bryozoaires. En plusieurs endroits on trouve done le

calcaire å Cérithes situé au-dessous de l'argile a Poissons. 11 en résulte évidemment

que cette argile ne saurait étre considérée comme une couche continue, déposée originaire-

ment au fond de la mer.

Sur la faune de l'argile h Poissons il n'y a que peu de chose a remarquer. La

seule espéce dont on ait pu constater la présence avec quelque certitude est Exogijra

lateralis. On a trouvé en outre un fragment de coquille (Grijphæa vesicularis'?), une espéce de

Pecten et une espéce å'Ostrea. Par ci par la on rencontre des débris de Poissons, d'ou

le nom de ces dépots.

c. Calcaire ii Cérithes («€eritliiuinkalk>i)-

L'existence du calcaire a Cérithes n'a été reronnue que dans les falaises de Stevns

Klint et pres d'Eerslev, petit village du Jutland. Cette couche est d'une épaisseur assez

variable (de 0,3 a 1"" environ). Elle est constituée par uu calcaire blanc ou jaunåtre qui

est tres crevassé et s'écroule facilement. La consistance de ce calcaire est assez dure,

par quoi il se distingue aisément de la craie blanche. Il contienl une grande quantité de

vides, de faibles dimensions, qui doivent leur existence h la dissolution des éléments

squolettiquos de Spongiaircs qui s'y sont trouvés renfermés en tres grand nombre.

Dans lo Calcaire ;i. Cérithes et surtout dans la région supérieure do l O calcairo

(ui trouve des formations ophiomorphoidcs (huit (iueli|uos - uiies soul ccrlaiuonuMit dues a
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des animaux qui ont fouillé le fond de la mer. A la surfaco siipérieure du Calcaire h Cérithes

il y a eu certainement un réseau de sillons assez larges qui semblent avoir été produits

par suite de la dessication du dépot.

Comme cela était aussi le cas pour la craie blanche, toutes les coquilles de sub-

stance arragonitique que renfermait autrefois le calcaire h Cérithes, ont été dissoutes ; mais

k l'encontre de ce qui avait lieu dans la craie blanche ou ces coquilles ont complétement

disparu, celles du calcaire k Cérithes ont laissé des vides assez bien conservés pour qu'on

puisse étudier les ornementations du test dans ses moindres détails. Le plus souvent les

moules se sont également assez bien conservés.

Si l'on considére la distribution verticale des Brachiopodes et des Mollusques, telle

qu'elle résulte de la liste de fossiles I (p. 377—381), on peut se sentir tenté a premiere

vue de regarder le Calcaire a Cérithes comme une couche de transition entre le Sénonien

et le Danien. Nous y découvrons en effet que sur 38 espéces dont on a constaté la pré-

sence dans cette couche, il y en a 10 qui sont communes au Calcaire h Cérithes et a la

Craie blanche, et 8 qui sont comrnunes au Calcaire a Cérithes et au Danien; 3 espéces

sont communes a tous les trois dépdts, tandis que 17 espéces sont propres au Calcaire å

Cérithes. Nous devons cependant nous rappeler que tous les Lamellibranches appartenant

au groupe Homomyaria ainsi que tous les Gastropodes ont pour ainsi dire entiérement

disparu de la craie blanche, tandis que dans le calcaire a Cérithes ils ont laissé des traces

assez distinctes pour qu'on ait pu en tirer des conclusions sur l'espéce a laquelle ils ont

appartenu. Pour cette raison on devra faire abstraction de ces deux groupes en entrepre-

nant une comparaison comme celle dont il vient d'étre question. D'aprés les resultats

qu'on obtient alors, 16 espéces ont été trouvées dans le Calcaire a Cérithes, dont 3 qui

sont propres a cette couche, et 3 qui lui sont communes avec la Craie blanche et le

Danien, tandis que toutes les autres (10 espéces) sont communes au Calcaire a Cérithes et

a la Craie blanche et ne se trouvent pas dans l'étage danien. Ces derniéres espéces com-

prennent méme deux formes de grande importance, å savoir: Baculites vertebralis et Sca-

phites constrictus. Les autres groupes de fossiles n'ont pas encore été l'objet d'un examen

approfondi; cependant, au point oii en sont actuellement les recherches, il parait probable

que les résultats que nous en obtiendrons devront étre interprétés dans le méme sens.

De ce qui vient d'étre dit, il résulte avec toute l'évidence suffisante que la faune du

Calcaire a Cérithes est une faune de Craie blanche toute pure.

Les relations fauniques s'accordent done tres bien avec la disposition des assises.

Comme nous l'avons montré plus haut, il résulte entre autres choses de cette disposition

que l'Argile a Poissons ne saurait étre regardée comme un dépot particulier. Le Calcaire

å Cérithes de son coté doit étre considéré tout simplement comme une craie blanche

ayant subi de grandes alterations secondaires; j'aurai plus tard l'occasion de revenir sur

ce point. 11 n'y a done guére de doute possible que l'Argile a Poissons aussi bien que

le Calcaire a Cérithes ne doivent étre attribués au Sénonien supérieur du Danemark et

non pas a l'étage danien.

Le calcaire h Cérithes ne se rencontre, nous venons de le dire, que dans les

falaises de Stevns Klint, ou il apparalt dans presque toute la longueur du profd (15'^'"en-

I). K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Hække, naturvidensk. og mathem. Afd. XI. 6. 50
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viron), et prés d'Eerslev, petit village de l'ile de Mors située dans le Limflord, En outre

je ferai remarquer q-ue j'ai décrit, il y a qiielques années, certains blocs isolés trouvés

dans TAllemagne du Nord et conservés au Musée d'Eberswalde. Ces blocs se relient in-

timement au calcaire a Cérithes par leur nature pétrographique et par leur faune. Je sup-

pose que les blocs en question sont originaires de cette region de la Baltique qui sépare

rUe de Bornholm de la Séeland.

d. La limite entre les ('tages sononien et danien en Danemark.

Comme c'est le cas pour toute TEurope occidentale, la fin de i'époque sénonienne

se trouve marquée en Danemark par une phase negative. Qa'il y ait eu en effet, a ce

moment, un tel changement du niveau, c'est ce que semble bien indiquer, dans les falaises

de Stevns Klint, ce fait que les coaches supérieures de la Craie blanche renferment des

quantités plus considérables de matériaux terrigénes (argile) et de Bryozoaires que les

couches inférieures. Quant a la question de savoir si ce retrait de la mer s'est terminé

par une émersion, Tétat actuel de nos connaissances ne nous permet pas de la trancher;

il y a toutefois des circonstances qui semblent justifier une telle supposition, du raoins

en ce qui regarde certaines contrées du Danemark. Dans la partie méridionale de la Sée-

land , dans l'ile de Moen et dans le nord des iles de Falster et de Lolland ainsi qu'aux

environs de la partie orientale du Limfiord, on rencontre en effet la Craie blanche im-

médiatement au-dessous des dépots diluviens sans aucun Danien intermédiaire. Il est vrai

que dans ces endroits les dépots daniens (et tertiaires) ont pu disparaitre au cours de

I'époque diluvienne par suite de l'action érosive des glaces et des eaux, comme c'est

certainement le cas pour quelques localités situées dans le nord-ouest du Jutland (le Thy,

par exemple). Remarquons toutefois que dans ces derniers endroits l'érosion a probable-

ment été due en premiere ligne å l'action destructrice de la mer postdiluvieune. Mais il y

a deux autres localités, savoir les falaises de Stevns Klint et les environs d'Eerslev, oii nous

trouvons acluellement le Danien directement superposé au Sénonien et oii la disposition

des couches ne contredit en rien l'hypothése d'une émersion. Dans ces deux localités le

Calcaire a Cérithes qui termine la serie du Sénonien doit étre regardé comme un "bane

limite« rappelant de tres prés les «bancs limites« de la France septentrionale, de TAngle-

terre et de la Belgique qui ont été décrits par MM. Hébert, Barrois et autres. Il est vrai

qu'on n'est pas tout å fait d'accord sur les conclusions qui peuvent étre tirées de Texistence

de ces »banes limites«; cependant nous pouvons désormais regarder comme un fait acquis

a la science que le Calcaire a Cérithes marque un arrét dans la sedimentation, arret qui

aura été provoqué par un changement survenu dans les conditions pliysiques. 11 a du se

prolonger pendant un espace de temps assez long, puisque la faune de la mer danieune

diilére beaucoup de celle qui caractérise la mer de la craie blanche. Des groupes eutiers

teis que les Ammonites et les Bélemnites ont complétement disparu; d'autres formes les

ont remplacés. Citons encore å l'appui de l'hypothése d'une émersion cette circonstance

que les couches supérieures de la Craie blanche renfernient des quanlilés considérables

de crevasses qui ne sont pas accompagnées de l'ailles, et qui se trouvenl remplies soit de

silcx, soil d'une argile qui est probablement constituée par un résidu.
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La qiiestion de savoir si la lacune dont je viens de parler est accompagnée par une

discordance, reste non résolue, puis qn'on n'a pas pu découvrir de stratification dans le

Calcaire a Cérithes. En tous cas la discordance ne peut pas étre considérable, les couclies

a rognons de silex étant a peu pres paralléles a la limite qui sépare le Calcaire a Cérithes

du Calcaire a Bryozoaires.

3. Étage danien.

MM. K. Rordam et A. Hennig ayant déjii donné dans des ouvrages publiés il y a

quelques années des etudes détaillées du Danien baltique je me bornerai a relever ici

quelques points détachés.

M. K.-A. Gronwall a fait des couches supérieures du Danien i\n horizon a part

caractérisé par Crania tuberculata INilss. N'ayant eu il ma disposition que peu de niatériaux

provenant de eet etage, je n'ose me prononcer sur le plus ou moins bien fondé de cette

classiflcation.

La composition et la repartition, dans le Danien danois, des faunes de Brachio-

podes et de Mollusques résultent de la liste de fossiles IV (p. 414— 419).

a. Etage danien inférieiir.

Comme le remarque M. Hennig le facies principal du Danien est constitué par un

calcaire å Coccolithes qu'on désigne sous le nom de "blege kridt« lorsqu'il est crayeux,

landis que la varieté produite-par des altérations ultérieures s'appelle calcaire de Saltholm

(i'sal t h ol m s ka 1 kn). Parfois cette varieté renferme assez de Bryozoaires pour constituer

des facies de transition vers le calcaire å Bryozoaires (<ilimsten»). Ce dernier calcaire

se compose presque exclusivement de débris plus ou moins grands de Bryozoaires loges

dans une masse plus flnement granulée. Pres d'Aggersborggaard
,

propriété située dans

la presqu'ile de Jutland, on a trouvé du calcaire a Bryozoaires renfermant des fragments de

Moltkia Isis Steekstr. et å'Isis vertebralis Hng. en telles quantités qu'il se rapproche par la

du calcaire a Coralliaires (calcaire de Faxe) dont on n'a constaté la présence, en Danemark,

que dans la seule localité de Faxe. La faune contenue dans le calcaire d'Aggersborggaard

présente également de grandes afflnités avec celle du calcaire ii Coralliaires (voir la liste

de fossiles des pages 423—424). Le calcaire a Coccolithes du Danien offre le méme facies

a peu pres que la craie blanche; il a done du étre déposé å des profondeurs assez grandes.

Les autres facies du Danien au contraire ont été déposés dans des eaux moins profondes;

cependant le Danien inférieur ne présente pas de formation littorale pure.

M. Hennig a fait observer que l'assise de calcaire k Coralliaires qui est située pres

d'Annetorp (en Scanie) est d'une étendue beaucoup moins considérable que celle de Faxe,

et aussi que la taille des espéces coralliophiles ainsi que les dimensions des tiges de corail

sont inférieures dans la premiere localité a ce qu'elles sont a Faxe. Pour expliquer ce

fait M. Hennig a recours a une théorie d'aprés laquelle un courant de fond, charriant des

elements nutritifs, une espéce de gulf-strcam aurait traversé la mer danienne, et il suppose

que ce courant est arrivé moins droit sur Annetorp que sur Faxe. Nous n'allons pas disciiter

ici la possibilité de l'existence d'un tel gulf-stream; nous ferons seulement remarquer que

56*
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les arguments cités par M. Hennig a l'appui de son hypothése ne sont pas valables. M. Henhig

invoque surtout en sa faveur cette circonstance que les spécimens plus ågés de Cyathidium

Holoptis Steenstr. sont ordinairement de forme oblique et que dans le cas oii plusieurs

individus se trouvent placés dans le voisinage les uns des autres, ils sont tous inclinés

dans la méme direction. D'aprés M. Henttig ils se seraient tous penchés en avant a la

rencontre d'un courant constant, le gnif-stream de la mer danienne, de méme que, suivant

M. Jåkel, Tespéce recente Bolopus Rangi d'Orb, s'incline au devant du gidf-stream actuel.

Or on est å méme de démontrer que le Cyathidmm Holopus a vécu attaché au plafond de

grottes plus ou moins grandes oii 11 est peu vraisemblable que le gidf-stream alt pu deter-

miner la croissance oblique des individus. Le premier argument se trouve done du coup

aCfaibli. M. Hennig en a tiré un autre, de méme nature, de Tobliquité des Parasmiles.

Toutefois eet argument reste sans valeur tant qu'il n'aura pas été prouvé que dans le cas

des Parasmiles comme dans celui des Cyathides les individus voisins sont courbés du

méme coté.

Ce n'est pas seulement sous le rapport de la taille des individus que la faune de

Faxe se distingue de celle des couches correspondantes d'Annetorp; il semble en outre

que la premiere des deux localités soit beaucoup plus riche en espéces que l'autre. Sur 32

espéces de Lamellibranches qu'on a trouvées dans la carriére de Faxe, aucune des 8 espéces

cités aux pages 422— 423 n'a été trouvée a Annetorp quoiqu'il y en alt dans le norabre

plusieurs qui sont assez répandues a Faxe. Nous supposons que les differences que pré-

sentent les deux faunes doivent étre attribuées a des differences de facies.

b. Etage danien supérieur.

Au changement de niveau positif qui a eu lieu au début de l'époque danienne a

succédé, plus tard, un changement de sens opposé; c'est ainsi que nous devons nous ex-

pliquer ce fait que les roches du Danien supérieur ont été déposées dans une mer moins

profonde que celle du Danien inférieur. Ce soulévement du terraiu qui faisait augmenter

toujours l'étendue de la terre ferme, s'est continué pendant la periode tertiaire jusqu'a ce

que, vers la fin de l'époque miocéne, tout le pays actuel eiit sans doute éraergé.

Les roches appartenant a l'assise danienne supérieure constituée par le calcaire iv

Crania, onl d'abord été trouvées, sous la forme de blocs disséminés, par des naturalistes

suédois qui les ont décrits. Plus tard cette zone a été découverte sur place dans le port

de Copenhague ou elle repose sur le Calcaire de Saltholm. Enfin 'S\. Gr6>-wall a démontré

Texistence de cette zone caractérisée par Crania tuberciflafa Ps'ilss. dans trois autres en-

droits de la ville de Copenhague et aussi pres d'Aashoj et de Herfoige, villages situés dans

la Séeland orientale. Les roches de cette zone varient beaucoup. Dans le port de

Copenhague elle est représentée par un calcaire compact qui se compose presque exclusive-

ment de fragments de fossiles. Pres de la grande usine a gaz de Copenhague (Vestre

Gasværk) on a trouvé un calcaire tres glauconieux, tandis que le calcaire k Crania découvert

dans le voisinage de Vodroffgaard (ii Copenhague) ressemble au calcaire de Saltholm ordinaire.

Aux environs de Uerfolge on renconlre un calcaire grenu. le Calcaire a Crania. qui repose

en concordance sur le Calcaire a Bryozoaires. La constitution de ces roches nous montre
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qne le Calcaire h Crania a été, le plus souvent, déposé dans des eaux pen profondes;

probablement il est constitué en partie par des formations littorales.

Sur la faune du Calcaire a Crania je n'ai pas de Communications a faire en dehors

de ce qui a déja été dit par d'autres. Elle ne semble pas présenter de différences notables

qui la distinguent de celle du Danien inférieur. En fait de formes caractéristiques je n'ai

VU citer que les espéces énumérées au pages 425— 426. A l'avenir de décider si cette

faune dilfére assez de celle du Danien inférieur pour qu'il y ait utilité h maintenir le

Calcaire a Crania comme subdivision particuliére dans la serie danienne.

c. L'Etage danien en dehors du Ihineinai'k.

Suéde. Dans le sud-ouest de la presqu'ile de Scanie se rencontrent, d'aprés

Ldndgren, Johnstrdp, Moberg et Hennig, des dépots qui correspondent absolument au Danien

du Danemark. On y a trouvé le calcaire de Saltholm ainsi que les calcaires a Bryozoaires

et a Coralliaires.

All em agne du Nord. On ne sait pas au juste si le Danien existe dans ces

contrées. Quelques sondages ont mis au jour des dépots qu'on a cru pouvoir attribuer a

eet étage. En outre, la Poméranie citérieure abende tellement en blocs détachés, apparte-

nant au Danien, qu'il faut, d'aprés M. Deecke, que des dépots daniens existent en place

dans le sous-sol.

Russie. M. A.-P. Pavlow a démontré qu'aux environs du cours moyen de la

Volga, depuis Syzran jusqu'k Saratow, la Craie å Bel. mucronata est recouverte par un grés

vert glauconieux å Naiitilus danicus\ viennent ensuite des couches sablo-argileuses et qui

renferment quelques-unes des espéces puléocénes trouvées dans le voisinage de l'usine a

gaz de Copenhague. C'est pourquoi M. Pavlow rattache ces couches argileuses au Paléocéne

de Copenhague tout en attribuant au Danien le grés a Ntmtiius danicus. D'aprés M. A.

DE Grossodvke le Danien repose ici en discordance sur le Sénonien, tandis que le passage

se fait graduellement du Danien au Paléocéne superposé.

Hongrie. Une couche a Pyrguliféres trouvée pres d'Ajka a été rapportée par

M. Mcnier-Chalmas a l'étage danien.

Angleterre. Ce pays ne posséde pas de dépots daniens. Ici l'époque sénonienne

s'est terminée par une émersion, et les dépots qui recouvrent le Sénonien appartienuent

cl l'Éocéne inférieur.

Hollande et Belgique. Les couches supérieures de Maéstricht se rattachent

par leur faune (Bel. mucronata, Scaph. constridus
,

etc.) a la région supérieure de l'étage

sénonien. Cependant on a note dans ces couches Nautilus danicus qui est l'une des

formes daniennes les plus caractéristiques. De ce fait il est peut-étre permis de conclure

que les couches en question ont été déposées pendant l'espace de temps qui correspond

å la lacune des dépots crétacés danois, car en Danemark N. danicus n'est jamais accom-

pagné d'Ammonites ni de Bélemnites.

Les relations stratigraphiques de la Belgique ont surtout été étudiées par MM. Rdtot

et van den Broeck. La faune du soi-disant Tuffeau de Saint-Symphorien, calcaire dont on

a constaté l'existence aux environs de Ciply (en Ilainaut) présente un caractére franche-
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ment sénonien. Au-dessus de ce calcaire , dont il se trouve séparé par une discordance,

vient le Tuffeau de Ciply qui renferme une faune, 5, caractéres tertiaires, comprenant un

certain nombre des espéces contenues dans le Calcaire de Mons; toiitefois on y rencontre

aussi quelques espéces crélacées. II est done probable que nous nous trouvons ici en

présence de depots correspondant a nos depots daniens; quoique les ressemblances assez

considérables que présente la faune du Tuffeau de Ciply avec celle du Calcaire de Mons,

semblent indiquer qu'eile ne peut pas avoir tout h fait Tåge de notre faune danienne.

Le Calcaire de Mons doit étre en effet moins åge que le Danien du Danemark : les differences

de facies ne suffisent pas pour expliquer les tres grandes dissemblances qui séparent les

faunes de ces deux depots. M. A. de Grossouvre de son coté a donné comme résultat de

ses explorations eifectuées dans le midi de la France
,

que le Danien et le Montien sont

deux facies appartenant å la méme zone. Des recherches uitérieures devront trancher

cetle question.

France. Dans le Bassin de Paris le Calcaire pisolithique repose en discordance

sur la Craie å B. mucronata. Malheureusement il n'existe que des descriptions assez im-

parfaites de la faune du calcaire pisolithique; il semble cependant qu'un certain nombre

des espéces qui le constituent lui soient communes avec le Danien danois; M. A. d'Orbigny

cite par exemple les espéces de Nautilus danicus et de Cypræa hullaria. 11 est possible

que le nombre des ressemblances dépasse notre attente a mesure que la faune sera mieux

connue. En tous cas il est trés probable que nous avons ici alTaire a des couches qui

correspondent au Danien du Danemark.

11 parait que le midi de la France posséde également des dép6ts daniens. On
trouve ici des formations marines, saumåtres et lacustrcs qui forment une serie compléte

allant depuis une époque assez recente de la periode crétacée jusque dans la periode

tertiaire. La comparaison directe avec les aulres depots daniens présente ici des difficultés;

toutefois on rencontre, méme dans ces contrées, des depots marins a Nautilus daiiicus.

En dehors de l'Europe on a rencontre en des endroits divers des dépots qu'on a

cru devoir rapporter au Danien, mais la comparaison directe avec le Danien du Danemark

étant Irés difficile a faire, je n'entrerai pas ici dans ce sujet. Je ferai seulement remarquer

qu'on a trouvé dans l'Hindoustan des dépots a Nautilus danicus.

d. L'étagc dnnicii doit-il <Hrc rattaelu' au systéine crétacé ou bien au sjstéine tertiaire?

Nous allons discuter cetle question d'une maniére trés succincte. A ma connais-

sance, tous cenx qui ont eu jusqu'ici l'occasion d'explorer eux-mémes le Danien baltique,

ont été d'avis qu'il fallait l'attribuer au systéme crétacé. D'autres ont cru, d"aprés ce qui

avait été publié sur la faune danienne, que eet étage devait étre compris dans le systéme

tertiaire. Dans ces derniers temps c'est surtout M. A. de Grossoutre qui a pris la défense

de cette derniére opinion, et il y aurait, je l'avoue, nombre de raisons a alléguer en sa

faveur, et tout d'abord cette circonslance qu'on ne trouve pas d'Amnionites, de Bélemnites

ni d'inocérames dans le Danien. La présence d'une lacune entre le Sénonien et le Danien

peut étre iuterprclée dans le méme sens. Mais comme il a été donionlré par .M. Uekmg,

il y a tant de poinls de contact entre la faune du Sénonien baltique supérieur el celle du
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Danien baltique, que rattribution du Danien baltique au systéme tertiaire semble peu justiflée.

M. Gronwall qui a fait du calcaire a Crania et de nos depots éocénes l'objet d'une etude

speciale, se trouve d'accord avec M. Hennig sur ce point. Pour ma part je penche du

cOté de l'opinion qui regarde le Danien comme le plus jeune des etages crétacés, sa faune

présentant des ressemblances beaucoup plus prononcées avec celle de notre Sénonien supérieur

qu'avec la faune d'aucun autre dépot tertiaire ii moi connu. D'autre part je reconnais

volontiers, comme je viens de le dire, que la lacune dont je crois avoir démontré l'existence

entre le Sénonien et le Danien pourrait étre alléguée en faveur de Topinion contraire. La

faune en question présentant en outre certains caractéres tertiaires, je ne regarde pas comme
exclue la possibilité qu'il arrive un jour ou on trouve nécessaire de dasser le Danien dans

le systéme tertiaire. Cette question demande pour étre tranchée que la faune du Danien

devienne l'objet de recherches plus étendues que celles dont on dispose pour le moment.



Tavleforklaring.

Explication de la planche.

I begge Figurerne: B, Bryozokalk. C, Gerithiunikalk. F, Fiskeler. 8, Skrivekridt.

Dans les deux figures, on a désigné par B, le Galcaire å Bryozoaires; par C, le Calcaire

å Gérithes; par F, l'Argile å Poissons et par S, la Graie blanche.

Fig. 1.

Pavti af Stevns Klint ved Havevigskrog, efter Fotografi (noget paa skraa langs Klinten) af Hr. Museums-

inspektor V. HiNTZE. — Man ser, hvorledes Fiskeleret kiler ud til højre og samtidig gaar op til Grænsen

mellem Bryozokalken og Cerithiumkalken. 1 Skrivekridtet ses flere Lag af Flint, udskilt i Sprækker.

Partie des falaises de Stevns Klint. — L'Argile å Poissons présente, å droite, un piolongement
divigé obliquement vers le haut et s'amincissant de plus en plus pour aller enfin se perdre a la limite qui

sépare le Calcaire ;i Bryozoaires du Calcaire å Gérithes. Dans la Graie blanche s observent plusieurs couches
de silex déposées dans des crevasses.

Fig. 2.

Parti af Stevns Klint ved Havevigskrog, efter Fotografi af Hr. Dr. K. J. V. Steenstrup. — Man iagt-

tager den ujævne Grænse mellem Bryozokalken og Cerithiumkalken samt denne sidst nævnte Kalkstens

brokkede Karakter. Fiskeleret kiler ud til venstre og fortsætter sig som en Ivnd Sprække op til Grænsen

mellem Bryozokalk og Cerithiumkalk. I Skrivekridtet ses et Par Flintknolde samt (nederst) et Lag af Flint,

udskilt i en Sprække.

Partie des falaises de Stevns Klint. — On remarquera la limite irréguliére qui sépare le Calcaire

il Bryozoaires du Calcaire i\ Gérithes, et le caractére crevassé de ce deriiier calcaire. L'Argile ri Poissons

se continue ;\ gauche par une fente trés mince qui va montant jusqu'å la limite des deux depots calcaires.

La Graie blanche renferme quelques rognons de silex et, en bas, une couche de silex déposée dans une crevasse.

t 8 DEC. 1903
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